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SYNTEZA PRACY 

 

 

Niniejsza praca została zrealizowana w dwóch etapach polegających na 

opracowaniu i uzgodnieniu podejścia metodycznego do ustalania celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych, 

a następnie zestawieniu wszystkich celów w ujęciu jednolitych części wód. Zestawienie 

wykonano w pliku Excel a następnie przetransponowano do Geobazy, która pozwala 

tworzyć dowolne konfiguracje danych dla zawartego w niej zakresu. Ponadto, aby 

w sposób przejrzysty podsumować zestawienie celów, opracowano karty JCW, które są 

tworzone w sposób automatyczny (makro) z pliku Excel dla każdej JCW. 

Zaproponowana metodyka ustalania celów środowiskowych bazuje na analizie 

odpowiednich zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Wytycznych WFD CIS oraz 

doświadczeń innych krajów europejskich. Generalnie, zgodnie z RDW celem 

środowiskowym dla wód jest utrzymanie/osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód.  

Cel ten należy wyrazić wartościami wskaźników, charakteryzujących elementy 

biologiczne, a także wspierające fizyczno-chemiczne i hydromorfologiczne oraz 

chemiczne. Ze względu na niedostępność, w chwili obecnej, istotnych danych, 

warunkujących prawidłowe wyznaczenie celów środowiskowych i ewentualnych 

odstępstw od nich, w pracy przedstawiono propozycję procedury wyznaczania celów 

środowiskowych w warunkach pełnej dostępności danych (metoda „idealna”) oraz 

procedurę możliwą do zastosowania w niniejszej pracy, realizowanej w latach 2012-

2013.  

 

W przypadku metody rekomendowanej do zastosowania w warunkach „idealnych”, przy 

pełnej dostępności danych,  niezbędne jest spełnienie następujących warunków: 

 Stan ekologiczny i chemiczny wszystkich JCWP jest znany;  

 Ocena stanu JCWP wykonywana jest w oparciu o zweryfikowane wartości 

wskaźników, oraz z uwzględnieniem aktualnego wyznaczenia SCZW/SCW;  

 Typologia jest opracowana, zawiera pełne dane;  

 Warunki referencyjne są dostępne dla wszystkich biologicznych elementów 

jakości;  

 Opracowane są metody oceny skalibrowane na wszystkie typy presji 

oddziałujących na JCW.  

 

Ponadto:  

 Opracowane są i wyliczone dla wszystkich JCWP wskaźniki odnoszące się do 

wszystkich elementów oceny: biologicznych, wspomagających fizyczno-

chemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych;  

 Granice wszystkich JCWP zostały prawidłowo wyznaczone;  

 Wszystkie oceny są wysoce wiarygodne i dla wszystkich elementów oceny 

oszacowane jest ryzyko błędnej klasyfikacji.  
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Zdefiniowanie celu środowiskowego (w zakresie osiągnięcia dobrego stanu), przy 

dostępności wszystkich danych, dla JCWP pozostających w stanie dobrym lub powyżej 

dobrego sprowadza się do wskazania utrzymania tego stanu.  W przypadku części wód, 

których stan aktualny oceniono poniżej dobrego konieczne jest przeprowadzenie 

procedury sprawdzającej, polegającej na:  

1. Identyfikacji elementów jakości poniżej wartości charakteryzujących stan dobry. Ten 

etap powinien bezpośrednio wynikać z przeprowadzenia oceny stanu;   

2. Rozpoznaniu, czy istnieją przesłanki uprawniające do pozostawienia jakichkolwiek 

elementów jakości w stanie poniżej dobrego (cel mniej rygorystyczny – wyłączenie z art. 

4. ust. 5 RDW). W tym miejscu trzeba wskazać, który element jakości jest mniej 

rygorystycznie traktowany (tj. nie musi osiągnąć parametrów dla dobrego stanu) wraz 

z podaniem wartości parametru jaki ten element jakości ma osiągnąć.  

3. Identyfikacji przyczyn/y stanu poniżej dobrego. W tym miejscu niezbędne jest 

dostarczenie informacji o przyczynach, które powinny zostać opisane w planie 

gospodarowania wodami.  

 

W prezentowanej pracy, realizowanej w latach 2012-2013, uwzględniono następujące 

uwarunkowania:  

 Stan ekologiczny i chemiczny wszystkich JCWP jest wskazany na podstawie 

dostępnych danych monitoringowych (GIOŚ) i określony w odniesieniu do 

obowiązującego rozporządzenia, 

 Typologia abiotyczna, niepełna lub wymaga zweryfikowania (w przypadku 

jezior monitorowanych w latach 2010-2012 typologia została zweryfikowana);  

  Warunki referencyjne niepełne;  

Ponadto, z analizy otrzymanych wyników oceny stanu JCW na lata 2010-2012 

wynika, iż GIOŚ przy ocenie posługiwał się wyznaczeniem SZCW/SCW zawartym 

w obecnie obowiązujących PGW. Natomiast przy realizacji niniejszej pracy 

uwzględniono wyniki przeglądu w zakresie wyznaczania silnie zmienionych 

i sztucznych części wód, realizowanego przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami – zgodnie z decyzją 

Zamawiającego.  

GIOŚ dokonał oceny stanu JCW w oparciu o Projekt Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (załącznik nr 2 do opracowania) Natomiast przy 

ustalaniu celów środowiskowych dla JCW rzecznych i jeziornych w zakresie elementów 

fizykochemicznych zastosowano wartości zgodnie z opracowaniem pn. : „Weryfikacja 

wartości granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów 

fizykochemicznych z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla poszczególnych 

typów wód”– zgodnie z decyzją Zamawiającego.  
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W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych jako cele 

środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 6 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. 

W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele środowiskowe 

zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 9 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.  

Celem środowiskowym dla JCW rzek, wód przejściowych i przybrzeżnych w zakresie 

elementów hydromorfologicznych jest osiągnięcie dobrego stanu wód (II klasa). 

W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu 

przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem 

środowiskowym jest utrzymanie tego stanu – a więc I klasy jakości wód. Ponieważ 

służba hydrologiczna nie przeprowadza oceny hydromorfologicznej jezior, jako cel 

środowiskowy dla tej kategorii wód podana została definicja stanu bardzo dobrego – 

w odniesieniu do omawianego elementu – zawarta w rozporządzeniu MŚ z 2011 r. 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW jest dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny. O ile zdefiniowanie dobrego stanu chemicznego jest 

względnie proste, to konkretyzacja dobrego potencjału ekologicznego jest możliwa, jeśli 

dostępne są szczegółowe dane w zakresie wyznaczania SZCW wraz z uzasadnieniem ich 

wyznaczenia i przeprowadzonymi analizami w tym zakresie.  

 

Wskazanie celu środowiskowego dla SZCW powinno zostać dokonane poprzez:  

– Określenie dla każdej SZCW maksymalnego potencjału ekologicznego, 

z uwzględnieniem motywów dla których dana SZCW została wyznaczona jako silnie 

zmieniona. Maksymalny potencjał ekologiczny należy rozumieć jako maksymalne 

zbliżenie do referencyjnego stanu ekologicznego osiągalne przy założeniu utrzymania 

sposobu korzystania z wód, który był motywem uznania jej za SZCW. Należy zwrócić 

uwagę, że może tu powstać informacja zwrotna – np. wskazanie na nieprawidłowe 

wyznaczenie SZCW w przypadku, gdy nastąpiło to bez dozwolonego motywu lub bez 

testów działań restytucyjnych i rozwiązań alternatywnych lub z testami wadliwie 

przeprowadzonymi (a takie przypadki były dość liczne w I okresie planistycznym).  

– Określenie dobrego potencjału ekologicznego, z przyjęciem jako „wzorzec odniesienia” 

maksymalnego potencjału określonego poprzednio.  

Podobnie jak w przypadku naturalnych części wód, dla niektórych SZCW mających 

obecnie bardzo dobry potencjał ekologiczny lub stan chemiczny, celem powinno być 

utrzymanie tego potencjału. 
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Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym MŚ z 2011 r. (Dz. U. nr 257, poz. 1545) 

kryteria oceny stanu ekologicznego są tożsame z kryteriami oceny potencjału 

ekologicznego.  

Zatem, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jako cel środowiskowy, dla 

wyznaczonych silnie zmienionych części wód, wartości odnoszą się do tych samych 

wskaźników i tych samych normatywów, jak w przypadku naturalnych części wód. 

W przypadku części wód stanowiących obszary chronione przeznaczone do poboru 

wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz części 

wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, przypisano 

dodatkowy cel środowiskowy, związany z wymaganiami stawianymi tym wodom 

w odpowiednich rozporządzeniach.  

Cele środowiskowe dla JCWPd 

Ustalono cele środowiskowe dla 172 JCWPd w następujący sposób: 

1. W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką 

wód podziemnych…” jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, celem 

środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został zdefiniowany 

poprzez przypisanie parametrów charakteryzujących dobry stan chemiczny lub 

ilościowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

2. W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką 

wód podziemnych…” jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, a będących 

zgodnie z oceną stanu na rok 2012 w stanie dobrym, brak było podstaw do wskazania 

przesłanek do ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Celem środowiskowym 

dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został zdefiniowany 

poprzez przypisanie parametrów charakteryzujących dobry stan chemiczny lub 

ilościowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

3. Wobec JCWPd zidentyfikowanych jako zagrożone, a będących zgodnie 

z oceną stanu na rok 2012 w stanie słabym, zastosowano wstępną procedurę 

wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Procedurę 

przeprowadzono na podstawie zapisów Wytycznych1.Przyjęte założenia nie spełniają 

wszystkich wymagań dot. przedstawionej w Wytycznych procedury, zwłaszcza w 

zakresie szczegółowego uzasadnienia, które powinno znaleźć się w odpowiednim planie 

gospodarowania wodami. 

4. Zgodnie z metodyką idealną, przy ustalaniu celu środowiskowego 

konieczne jest określenie wskaźników, które zadecydowały o osiągnięciu stanu poniżej 

dobrego– etap ten  zrealizowano w oparciu o wyniki oceny stanu JCWPd za rok 2012, 

w którym wskazano przyczyny stanu słabego.  

                                                 

 
1 Wspólna strategia wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 20: Wytyczne 
dotyczące wyłączeń  z realizacji celów środowiskowych, Raport techniczny, 2009 r. 
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5. Kolejnym krokiem była identyfikacja przyczyn zagrożenia nieosiągnięciem 

celów środowiskowych dla JCWPd, na podstawie informacji zawartych w Kartach 

charakterystyk JCWPd, które stanowią jeden z elementów „Charakterystyki wód 

podziemnych…”. 

Celem niniejszej pracy nie było wskazywanie odstępstw od celów 

środowiskowych z art. 4 ust. 4 (przedłużenie terminu), ani ustalenie mniej 

rygorystycznych celów (art. 4 ust. 5). Jednakże z uwagi na analizę udostępnionych 

Wykonawcy materiałów możliwe było wstępne wskazanie ww. odstępstw, które w 

oparciu o wiedzę nt. presji i oddziaływań oraz przeprowadzenie procedury wyłączeń 

powinny został ostatecznie potwierdzone. 

 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych 

 

Sporządzono, na podstawie nowych i zaktualizowanych danych wykaz obszarów 

chronionych dla ochrony gatunków i siedlisk od wody zależnych, a następnie ustalono 

cel środowiskowy (dotyczący wód) dla każdego z tych obszarów. Dla parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych cele te wynikają z 

ustanowionych planów ochrony lub planów zadań ochronnych, a jeżeli takowych nie 

opracowano – z aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody. Dla obszarów 

chronionego krajobrazu, celami takimi są normy dotyczące ochrony ekosystemów z aktu 

wyznaczającego dany obszar. Dla obszarów Natura 2000, celem jest właściwy stan 

gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze; dla 

objaśnienia tego celu podano, jakie są dotyczące wód i warunków wodnych kryteria 

właściwego stanu ochrony, głównie na podstawie metodyk Państwowego Monitoringu 

Środowiska. W nielicznych przypadkach, gdy ustanowiono plan zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000, elementem celu środowiskowego są również ustalenia tego planu. 

Gdy istniały dokumentacje pozwalające uszczegółowić ustalony cel, zamieszczono te 

uszczegółowienia jako informację pomocniczą. Dostępne dane umożliwiły zebranie 

celów środowiskowych dla obszarów chronionych, nie ma jednak w skali Polski danych, 

które umożliwiałyby identyfikację, z którą częścią obszaru chronionego (w tym z którą 

jednolitą częścią wód zazębiającą się z danym obszarem)  wiąże się występowanie 

konkretnych, chronionych wartości przyrodniczych, i w konsekwencji – odnoszący się 

do nich cel. 

W odniesieniu do ustalania celu najbardziej rygorystycznego można stwierdzić, iż 

w większości przypadków cel środowiskowy dla obszaru chronionego nie zaostrzył, 

a jedynie rozszerzył ogólny cel środowiskowy dla danej części wód,  np. o aspekty 

niebędące elementami jakości branymi pod uwagę do oceny stanu ekologicznego. 

W większości przypadków celów dla obszarów chronionych nie da się bezpośrednio 

porównać z ogólnymi celami środowiskowymi dla JCW, dotyczą bowiem innych, bądź 

odmiennie ujmowanych, aspektów wód. 

Podkreślić należy fakt, iż ustalanie celów środowiskowych w tak rozbudowanym 

zakresie, zostało zrealizowane po raz pierwszy w Polsce. Nie istniały żadne wytyczne 
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krajowe w tym zakresie, a pierwszy cykl planistyczny ustalił jedynie ogólne cele, bez 

przełożenia na konkretne zapisy i wartości.  Taka sytuacja wpłynęła na ilość uwag 

i zastrzeżeń, jakie pojawiły się w trakcie konsultacji wstępnej metodyki (etap I) raz 

ostatecznej wersji dokumentu (etap II). Większość uwag i zastrzeżeń została 

w niniejszej wersji dokumentu uwzględniona, natomiast uwagi nieuwzględnione zostały 

opatrzone wyjaśnieniem lub komentarzem i przekazane Zamawiającemu. 

 

W kwestii  odstępstw od ustalonych celów środowiskowych należy podkreślić, że 

celem niniejszej pracy nie było wskazanie ostatecznych odstępstw od ustalonych 

celów środowiskowych, w tym wyłączeń z art. 4 ust. 5 RDW. Zadaniem niniejszej 

pracy było wskazanie tych części wód dla których mogą wystąpić przesłanki do 

ustalenia celów mniej rygorystycznych. Natomiast ostateczne ustalenie odstępstw z art. 

4 ust. 5 RDW musi nastąpić zgodnie z Wytycznymi:  

Państwa członkowskie mogą zmierzać do osiągnięcia mniej rygorystycznych celów 

środowiskowych niż wymagane na mocy ust. 1, dla określonych części wód, w przypadku 

gdy te części wód są w takim stopniu zmienione wskutek działalności człowieka, jak 

ustalono zgodnie z art. 5 ust. 1, lub ich warunki naturalne są takie, że osiągnięcie celów 

byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne. 

Autorzy opracowania nie posiadali szczegółowych informacji o wynikach analizy 

presji i wpływów, ocenie ryzyka ani o warunkach naturalnych, które uniemożliwiłyby 

osiągnięcie celów środowiskowych. Do wyjątków należą w tym przypadku specyficzne 

jeziora oraz jednolite części wód podziemnych. W obu przypadkach na podstawie 

dostępnych danych wskazano przesłanki do ustalenia celów mniej rygorystycznych. 

Należy jednak pamiętać, iż procedura wyłączeń jest dalece bardziej skomplikowana a jej 

wyniki muszą zostać szczegółowo przedstawione w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. 

Wszystkie powyższe uwarunkowania wskazują jednoznacznie, iż należy dokonać 

pogłębionej analizy presji i wpływów, a na podstawie oceny ryzyka rozważyć czy 

osiągniecie celów będzie możliwe w przewidzianych RDW przypadkach i czy zaistnieje 

konieczność wskazania odstępstw od celów środowiskowych, co nie było, jednak,  

przedmiotem niniejszej pracy. 
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1. CEL PRACY I UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie 

Państwa Członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód 

powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 

W świetle założeń RDW wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia celów 

środowiskowych mają zapewnić długookresowe, racjonalne gospodarowanie wodami 

oraz ochronę zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. W artykule  

4 ust. 1 określono ogólny cel, jaki ma być osiągnięty w odniesieniu do wszystkich części 

wód powierzchniowych i podziemnych (tj. dobry stan do 2015 roku), a także 

uwzględniono aspekt zapobiegania jakiemukolwiek dalszemu pogarszaniu się ich stanu. 

W tym samym artykule Dyrektywy określono cele środowiskowe dla części wód 

wyznaczonych jako silnie zmienione i sztuczne (tzn. dobry potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny). 

 

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów 

chronionych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Stosowana jest przy tym zasada - jeśli do danej części wód odnosi się więcej niż jeden 

z celów - ustala się cel najbardziej rygorystyczny. W pierwszym cyklu planowania 

gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód de facto nie 

zostały wskazane i przyjęto1, że są nimi odpowiednio: 

 dla naturalnych JCWP dobry stan ekologiczny i chemiczny (przy czym 

brak jest warunków referencyjnych które określiłby bardzo dobry 

stan ekologiczny dla poszczególnych typów wód); 

 dla silnie zmienionych i sztucznych JCWP dobry potencjał ekologiczny 

i dobry stan chemiczny (nie zdefiniowano dobrego potencjału, który 

powinien być określany indywidualnie dla każdej części wód); 

 dla JCWPd dobry stan ilościowy i chemiczny. 

Ocena stanu przyjęta w PGW została oparta głównie na wartościach 

granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, oraz biologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych z uwzględnieniem 

kategorii wód oraz wskaźnikach chemicznych świadczących o stanie chemicznym 

wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu.  

Z powodu braku danych nie uwzględniono ważnych dla oceny stanu elementów 

biologicznych (szczególnie ichtiofauny i bentosu) oraz elementów 

hydromorfologicznych, które w bardzo dużym stopniu determinują w Polsce 

rzeczywisty stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych. 

Wartości tych wskaźników określone zostały w obowiązującym wówczas 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

                                                 

 
1 Przy czym  zgodnie z RDW, która wymaga by celem  był stan „dobry i nie pogorszony” jeśli oceniono stan 
na bardzo dobry, wówczas przyjmowano jako cel środowiskowy stan bardzo dobry. 
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ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. z 2009 Nr 122 poz. 1018) oraz rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896). 

 

 

W związku z powyższym, celem niniejszej pracy było w pierwszym etapie - 

opracowanie spójnej metodyki dla określania celów środowiskowych JCWP, JCWPd  

i obszarów chronionych przy uwzględnieniu: obecnie obowiązującego krajowego 

porządku prawnego, prawa unijnego, dostępnych i aktualnych danych, w tym danych nt. 

silnie zmienionych i sztucznych części wód, rejestru obszarów chronionych, warunków 

referencyjnych dla poszczególnych typów wód powierzchniowych – etap I pracy,  

a następnie w etapie II wykonanie kompleksowego zestawienia celów środowiskowych 

dla wszystkich części wód oraz opracowanie ostatecznej wersji metodyki, czyli 

przedmiotowego dokumentu. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami 

nie sporządzano metodyki ustalania celów środowiskowych, tak więc niniejsza praca 

stanowi pierwszy krok do ustalenia jej ostatecznego kształtu. Metodyka ta będzie 

niewątpliwie ulegała dostosowaniu do zakresu pozyskiwanych w przyszłości danych, 

metodyk oceny stanu JCW oraz wymagań raportowania do KE. Można stwierdzić, iż cel 

pracy został zrealizowany, jednakże napotkano szereg ograniczeń dot. dostępności 

danych, które niewątpliwie znacząco wpłynęły na ostateczny kształt opracowania, co 

wskazano w kolejnych rozdziałach pracy. 

 

  

Warto podkreślić, iż w pierwszym cyklu planistycznym nie określono celów 

środowiskowych dla obszarów chronionych, a tym samym nie uwzględniono sytuacji, 

gdy wskazanym jest ustanowienie jako celu podwyższonych wartości poszczególnych 

elementów jakości, lub wskazanie dodatkowych celów dla danej jednolitej części wód. 

Powyższa okoliczność miała wpływ na zakres i wysoki poziom złożoności niniejszej 

pracy. 
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2. PRZEDMIOT PRACY 

 

Przedmiotem pracy jest ustalenie celów środowiskowych dla poszczególnych 

jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz 

obszarów chronionych na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami dla 

następujących obszarów dorzeczy: 

 Wisły, 

 Odry, 

 Dniestru, 

 Dunaju, 

 Jarftu,  

 Łaby, 

 Niemna, 

 Pregoły, 

 Świeżej, 

 Ücker 

oraz aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. 
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3. ZAKRES PRACY I UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

 

Zakres prac 

Praca została zrealizowana etapowo: 

 Etap I: Opracowanie wstępnej metodyki określającej sposób ustalania celów 

środowiskowych dla JCWP i JCWPd, z uwzględnieniem powiązań wód 

podziemnych z powierzchniowymi oraz warunku stosowania celu najbardziej 

rygorystycznego a także zasięgu JCWP, JCWPd i obszarów chronionych; 

 Etap II: Przygotowanie w formacie zatwierdzonym przez Zamawiającego 

zestawienia wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych, 

podziemnych, ze wskazaniem celu środowiskowego dla tych wód, wraz  

z uzasadnieniem, przy uwzględnieniu warunku stosowania celu najbardziej 

rygorystycznego, oraz opracowanie ostatecznej wersji metodyki określającej 

sposób ustalania celów środowiskowych (niniejszy dokument). 

Przyjęty podział prac był bardzo istotny z punktu widzenia poprawności merytorycznej 

realizowanej pracy oraz w świetle obowiązującego prawodawstwa krajowego  

i dostępnych danych. Ustalanie celów środowiskowych oparto o poniższy schemat. 

 

Uwarunkowania realizacyjne 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż założenia, które przyjęto w pierwszym etapie 

prac nie zostały w pełni zrealizowane. Na etapie wstępnej metodyki posługiwano się 

bowiem wiedzą o materiałach i danych, które miały zostać przekazane autorom przez 

Zamawiającego w etapie drugim. Część danych pozyskano, natomiast części danych nie 

udało się pozyskać np. wyników monitoringu wód podziemnych. 
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Ponadto,  finalne zestawienie celów środowiskowych, zgodnie z zapisami umowy 

z Zamawiającym, zawiera również szereg informacji pochodzących z zatwierdzonych 

planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce, co również wpłynęło 

na brak spójności pomiędzy zestawianymi ze sobą wynikami np. wyniki oceny stanu 

JCWP za 2012 r. opierały się o wyznaczanie silnie zmienionych części wód z pierwszego 

cyklu planistycznego, natomiast autorzy pracy opierali się na „nowym” wyznaczeniu 

SCW i SZCW, które w ok. 100 przypadkach różniło się od siebie. W przypadku JCWP rzek 

zaistniały również przypadki, w których w pierwszym cyklu planistycznym wskazano 

odstępstwa od celów środowiskowych, natomiast ocena stanu za 2012 r. wskazała, iż 

JCWP są obecnie w stanie dobrym lub powyżej dobrego. 

Wszystkie odstępstwa od przyjętych wstępnie założeń opisano w niniejszej pracy 

celem wyjaśnienia sposobu jej realizacji oraz podejścia metodycznego do 

poszczególnych zagadnień.  
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4. METODYKA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB USTALANIA 

CELÓW ŚRODOWISKOWYCH 

 

4.1. Analiza przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej w kontekście wymagań 

dla ustanawiania celów środowiskowych 

Jak wspomniano we wstępie niniejszego opracowania, podstawą rozważań przy 

realizacji niniejszej pracy jest art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który określa cele 

środowiskowe. Ze względu na etapową realizację pracy przewiduje się szczegółowe 

rozpoznanie kwestii ustalania celów środowiskowych dla wszystkich kategorii wód, 

przy uwzględnieniu faktu, iż integralną częścią celów środowiskowych określonych 

w art. 4 RDW są tzw. odstępstwa. Cele ustalono przede wszystkim w art. 4 ust. 1 

zarówno dla wód powierzchniowych, podziemnych jaki i obszarów chronionych. Są to: 

 niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona  

i przywrócenie stanu części wód; 

 osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału do 2015 r., zgodnie ze schematem 

poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stopniowe eliminowanie a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód 

powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także 

zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych; 
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 odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego 

zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu 

stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

 osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi  

w ustawodawstwie Wspólnotowym dla obszarów chronionych. 

 

W art. 4 ust. 4-7 wskazano warunki i procedurę, w jakich można zastosować odstępstwo 

od celów środowiskowych dla danej części wód. 

Definicje przytoczone w RDW w zakresie celów środowiskowych, a zwłaszcza 

zał. V przedmiotowej Dyrektywy wskazują jedynie w sposób ogólny cele i poszczególne 

elementy jakości, które powinny znaleźć się w stanie dobrym. Dlatego, każde z Państw 

Członkowskich ma obowiązek, przy uwzględnieniu wyników ćwiczenia 

interkalibracyjnego oraz własnych uwarunkowań środowiskowych, doprecyzować 

wartości graniczne poszczególnych wskaźników. W Polsce wartości poszczególnych 

wskaźników znalazły odzwierciedlenie w aktach wykonawczych do ustawy Prawo 

wodne tj. rozporządzeniach Ministra Środowiska przytoczonych we wstępie.  

Podejścia przyjęte w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 2000/60/WE odzwierciedlają starania Komisji Europejskiej w dążeniu do 

lepszego zrozumienia koncepcji i przesłania jakie niesie tekst tego dokumentu.  

KE podkreśla, iż RDW stanowi jedynie ramy i nakreśla kierunki wspólnego działania na 

rzecz zrównoważonego rozwoju i kształtowania polityki zarządzania zasobami 

wodnymi w poszczególnych krajach członkowskich UE. W przypadku celów 

środowiskowych istotną kwestią jest ich definicja, jednakże opisane już powyżej 

dopuszczanie odstępstw/wyłączeń wymaga jasnego sprecyzowania oczekiwań co do 

praktycznego stosowania takiej możliwości. Aby sprostać oczekiwaniom Państw 

Członkowskich, w sferze doprecyzowania zapisów RDW, również w zakresie możliwości 

ustanawiania mniej rygorystycznych celów środowiskowych – powołano m.in.  kilka 

grup roboczych w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania (CIS). Kwestią wyłączeń po raz 

pierwszy zajęła się grupa robocza ds. ekonomii (WATECO) ze względu na rozpatrywanie 

zagadnienia nieproporcjonalnych kosztów. Kolejnym dokumentem były opracowane, 

a następnie przyjęte przez Dyrektorów Wodnych w 2005 roku wytyczne w zakresie 

celów środowiskowych w ramach RDW. Od tego czasu powstało jeszcze kilka istotnych 

W tym miejscu należy kolejny raz podkreślić, iż w przypadku, gdy danej części wód 

dotyczy więcej niż jeden cel, stosuje się dla niej cel najbardziej rygorystyczny, zgodnie 

z art. 4. ust. 2 RDW. 
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dokumentów, zatwierdzonych przez Dyrektorów Wodnych państw członkowskich  

w omawianym zakresie, jednakże aby skonsolidować dotychczasowe analizy  

i doświadczenia podjęto decyzje o opracowaniu jednego dokumentu, jakim są wytyczne: 

Guidance Document No. 20 Guidance Document on Exemptions to the Environmental 

Objectives czyli Wytyczne omawiające kwestie wyłączeń z realizacji celów 

środowiskowych (2009 r.), zwane w dalszej części pracy Wytycznymi. 

W świetle zapisów RDW zakres wyłączeń od podstawowego celu jakim jest dobry 

stan, obejmuje: 

- przedłużenie terminu (art. 4 ust. 4) czyli stopniowe dążenie do osiągnięcia celu; 

- cel mniej rygorystyczny (art. 4 ust. 5) czyli osiągnięcie celu, jakim jest stan dobry, 

jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; 

- tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4 ust. 6) dotyczy zdarzeń, których nie można 

było przewidzieć o charakterze naturalnym lub w wyniku działania siły wyższej; 

- nowe zmiany (art. 4 ust. 7) dotyczy nowych form zrównoważonej działalności 

gospodarczej. Jeśli zmiana nie powoduje pogorszenia stanu nie trzeba stosować 

wyłączenia. 

Jak podkreślają Wytyczne wspólną cechą wszystkich przytoczonych powyżej wyłączeń 

jest wymóg spełnienia ścisłych warunków i przedstawienia uzasadnienia w planie 

gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza. Ponadto, Wytyczne opisują w jaki 

sposób i kiedy można stosować poszczególne wyłączenia oraz wskazują na pewien 

porządek i hierarchię ich zastosowania. 

Do wszystkich wyłączeń, zgodnie z art. 4 ust. 8 i 9 RDW stosuje się dwie podstawowe 

zasady: 

- zastosowane odstępstwa od celów środowiskowych nie mogą wykluczać lub 

utrudniać osiągnięcia celów środowiskowych w innych częściach wód w tym 

samym obszarze dorzecza; 

- należy osiągnąć przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jaki przewiduje 

istniejące ustawodawstwo wspólnotowe (łącznie z jego elementami, które mają 

być uchylone). 

 

W ostatnich latach każde z Państw Członkowskich podejmowało działania 

zmierzające do ustalania celów środowiskowych w zależności od ich lokalnych, 

regionalnych czy krajowych uwarunkowań, jednak nieliczne podjęły próbę 

doprecyzowania tego tematu w oficjalnych metodykach, upowszechniając przyjęte 

założenia. 

Jednym z dostępnych dokumentów są wytyczne opracowane w Wielkiej Brytanii, 

które opracowała tzw. Techniczna Grupa Doradcza ds. RDW (UK Technical Advisory 

Group on the WFD). Są to wytyczne do ustalania celów środowiskowych, które 

w zasadzie koncentrują się na zapisach artykułu 4, dotyczącego warunków przedłużenia 

terminu osiągnięcia celu środowiskowego poza rok 2015 lub ustanowienia celu mniej 

rygorystycznego (Draft principles … 2004). Wytyczne rekomendują następujący 

zasadniczy schemat postępowania: 
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1. Jeśli podjęcie działań  naprawczych do roku 2015  jest nierealne ze względu na 

warunki naturalne i nie ma szans  na poprawę stanu wód, wówczas uzasadnione 

jest ustanowienie celu mniej rygorystycznego. Jeśli jednak oczekiwać można  

poprawy stanu w dłuższej perspektywie czasowej, to celem środowiskowym 

będzie dobry stan osiągnięty w takim czasie, na jaki pozwalają warunki 

naturalne. 

2. Jeśli podjęcie działań naprawczych jest technicznie nierealne do roku 2015,  

a także do roku 2027 należy ustalić cel środowiskowy mniej rygorystyczny. 

3. Jeśli podjęcie działań naprawczych do roku 2015 jest technicznie możliwe lecz 

nieproporcjonalnie kosztowne, a także gdy jest to możliwe dopiero przed rokiem 

2027, lecz i tak pozostaje nieproporcjonalnie kosztowne, wówczas właściwym 

jest ustalenie mniej rygorystycznych celów. Jeśli jednak działanie te nie byłyby 

nieproporcjonalnie kosztowne, to celem środowiskowym powinno być 

osiągnięcie dobrego stanu do roku 2027. 

Za każdym razem możliwość wydłużenia terminu osiągnięcia celu środowiskowego 

powinna być rozważana jako pierwsza, zanim będzie konieczne przystąpienie do 

ustalenia celu mniej rygorystycznego. 

W sytuacji, gdy ustanowiony został cel mniej rygorystyczny, musi on podlegać 

przeglądowi co 6 lat, żeby sprawdzić, czy nie pojawiły się oznaki poprawy stanu wód  

i możliwość osiągnięcia stanu dobrego. 

Zgodnie z RDW, wydłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 

2027 lub ustanowienie mniej rygorystycznego celu możliwe jest w sytuacji, gdy 

działania niezbędne do osiągnięcia stanu dobrego są nierealne z technicznego punktu 

widzenia lub nieproporcjonalnie kosztowne. Omawiane wytyczne uwzględniają też 

sytuację, gdy wszystkie działania naprawcze mają być wdrożone do roku 2015, ale 

efekty tych działań nie są oczekiwane do tego czasu ze względu na warunki naturalne. 

Wtedy uzasadnione jest wydłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego, który 

uzależniony jest od tempa przebiegu procesów naturalnych. Takie samo wydłużenie 

terminu osiągnięcia celu jest możliwe, gdy działania naprawcze, ze względów 

technicznych lub finansowych, są niemożliwe do podjęcia do roku 2015 i ich wykonanie 

zostało przesunięte do roku 2027,a poprawa stanu wód zależy od procesów 

naturalnych.W pierwszym rzędzie powinna być rozważona ocena technicznych 

możliwości podjęcia działań naprawczych, a dopiero potem należy wziąć pod uwagę, czy 

osiągnięcie stanu dobrego odbyłoby się nieproporcjonalnie wysokim kosztem. 

Katalog okoliczności, decydujących o uznaniu działań naprawczych za nierealne 

ze względów technicznych obejmuje: 

 rozwiązanie techniczne niezbędne do zastosowania dla osiągnięcia dobrego  

stanu wód nie może być opracowane  w wymaganym czasie; 
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 rozwiązanie techniczne nie może być wdrożone lub nie przyniesie efektów  

w czasie trwania określonego cyklu planistycznego lub cykli – w przypadku 

decyzji o wydłużeniu terminu osiągnięcia celu; 

 realne do zastosowania rozwiązanie techniczne jest niewystarczające; 

 nie jest znana przyczyna niedotrzymania wymogu osiągnięcia dobrego stanu,  

a więc nie można  ustalić, jakie działania powinny być podjęte; 

 istnieją poważne wątpliwości co do efektywności niezbędnych działań  

i możliwości osiągnięcia dobrego stanu w pożądanym czasie po ich wdrożeniu. 

Wytyczne angielskie wyraźnie wskazują,że wymagania RDW w kwestii 

osiągnięcia celu środowiskowego w żaden sposób nie mogą powodować odroczenia ani 

złagodzenia działań wymaganych innymi dyrektywami.Rozważania dotyczące 

nieproporcjonalnych kosztów mogą więc dotyczyć tylko tych działań, które wykraczają 

poza wymagane innymi dyrektywami. 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania różnych ekosystemów wodnych i ich 

reakcji na podejmowane działania ochronne, przy ustalaniu celów środowiskowych 

możliwe jest wydłużenie terminu ich osiągnięcia. W takim przypadku Dyrektywa nie 

narzuca żadnego maksymalnego czasu osiągnięcia celu.  

Omawiane wytyczne przytaczają, w końcu, szereg ograniczeń przy przedłużaniu 

terminu  osiągnięcia celu lub ustalaniu celu mniej rygorystycznego, które zapisane są  

w artykule 4  Dyrektywy. Podano przy tym krótkie interpretacje/przykłady. 

 

4.2. Analiza wymagań Komisji Europejskiej w zakresie raportowania celów 

środowiskowych. 

 

Jak większość dyrektyw unijnych również Ramowa Dyrektywa Wodna zawiera 

ogólne warunki raportowania, jednakże istnieje możliwość bardziej szczegółowej 

specyfikacji wymagań i potrzeb, np. art. 20 ust. 2 RDW, stanowi, iż „… dla potrzeb 

przesyłania i przetwarzania danych, w tym danych statystycznych i kartograficznych, do 

celów ust. 1 mogą zostać przyjęte formaty techniczne zgodnie z procedurami 

ustanowionymi w art. 21”. 

W świetle wymogów Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE), forma  

i zawartość, a także techniczna specyfikacja wymiany danych powinna być ujednolicona 

dla wszystkich krajów członkowskich. Mając powyższe na uwadze oraz w świetle 

Wspólnej Strategii Wdrażania (CIS), zadecydowano, iż zostaną przygotowane 

dokumenty z wytycznymi dla różnych wymogów raportowania w postaci formularzy 

raportowych. Zostały one przygotowane przez jednostkę wchodzącą w skład Grupy 

Roboczej D, a następnie zostały zatwierdzone przez Dyrektorów Wodnych na drodze 
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porozumienia. Formularze te traktowane są jako nieformalny typ uzgodnień pomiędzy 

Państwami Członkowskimi, a Komisją i nie są prawnie wiążące. Jest to dobrowolne 

zobowiązanie Państw Członkowskich, aby przekazywać informacje do Europejskiego 

Systemu Informacji Wodnej (WISE). Obecne doświadczenia pokazują, iż przy takim 

podejściu dużo łatwiej można osiągnąć zakładany cel niż było to w latach ubiegłych. 

Oprócz obowiązku nałożonego na Państwa Członkowskie dotyczącego 

raportowania poszczególnych etapów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej do 

Komisji Europejskiej, również Komisja w myśl artykułu 18 Dyrektywy zobowiązana jest 

do publikowania raportów dotyczących wdrażania Dyrektywy i przedstawiania ich 

Parlamentowi i Radzie Europejskiej. Cały proces prezentowania danych odbywa się 

poprzez system WISE, który został uruchomiony 22 marca 2007 r. w Światowy Dzień 

Wody ze wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska 

— DG ENV, Wspólnotowego Centrum Badawczego - JRC i  Eurostatu - ESTAT) oraz 

Europejskiej Agencji Środowiska – EEA. Początkowo system został stworzony, by 

ułatwić państwom członkowskim proces raportowania. Obecnie ma on stanowić 

centrum informacji o wodzie dla każdego mieszkańca Europy, gdzie w sformalizowany 

sposób gromadzone będą wszelkie dane nt. wody, pochodzące z rozmaitych organów  

i instytucji Państw Członkowskich. Aby zebrane informacje były spójne w skali Europy, 

Państwa Członkowskie musiały wypracować wspólne podejście do szczegółowego 

zakresu i formatu raportowanych danych. Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy 

Państwo Członkowskie nie przedstawi informacji o jednakowym standardzie  

z informacjami złożonym przez inne kraje, informacje te będą niezgodne z Dyrektywą. 

Dotychczas wypracowane formularze raportowe były bardzo przydatnym 

narzędziem dla rozwoju wymagań raportowych, nie było jednak w dalszym ciągu jasno 

sprecyzowane jak przedstawiać i raportować wymagania dotyczące danych. Komisja 

Europejska, w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (CIS) opracowała dokument 

No. 21, Guidance for reporting under the Water Framework Directive”. Ten 

skonsolidowany dokument z wytycznymi zawiera wszystkie informacje, które na 

początku znajdowały się w formularzach raportowych, ale są one przedstawione w dużo 

bardziej przejrzysty i ukierunkowany sposób, z całym naciskiem na kompletne  

i porównywalne przedstawienie Planów Gospodarowania Wodami. 

Jednorodność raportowanych danych ma zapewnić format XML. Państwa 

Członkowskie mają dowolność odnośnie sposobu przygotowywania przedmiotowych 

danych, w zależności od już istniejących wewnętrznych systemów oraz baz danych  

w każdym kraju. Istotnym jest, aby został zachowany zakres i format określony  

w szablonach przygotowanych przez Komisję Europejską, co pozwoli pomyślnie przejść 

przez proces walidacji i importu danych do systemu WISE.  

Bardzo pomocnym narzędziem udostępnionym krajom członkowskim jest 

kompletna baza danych MS Access ‘WFD Reporting Database‘ zawierająca szablony tabel 

niezbędnych do opracowania w zakresie formularzy raportowych. Wzajemne 

powiązania i relacje między tabelami, nadrzędność względem siebie oraz sama 
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organizacja bazy pozwala użytkownikowi na zasilenie bazy unikając większości błędów 

wynikających z niedoskonałości danych wejściowych oraz dotychczas opracowanych 

baz danych. 

Szczegółowe informacje nt. samej konstrukcji bazy danych, konwersji do plików 

XML, procesu walidacji oraz zasilenia bazy EIONET poprzez ReportNet ujęte są  

w przewodniku pn. „DocumentNo.1 WFD reporting on River Basin Management Plans - 

A user manual”. Krok po kroku opisany jest proces postępowania z bazą danych do 

raportowania, od momentu jej pobrania ze strony EIONET, aż do momentu finalnego 

zasilenia przedmiotowego serwisu walidowanymi i kompletnymi danymi.  

W poszczególnych rozdziałach opisano szczegółowo samą konstrukcję bazy, w której 

każda tabela przypisana jest do jednego z 10 indywidualnych schematów tematycznych. 

Na potrzeby raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie celów 

środowiskowych jednolitych części wód oraz obszarów chronionych niezbędne jest 

zasilenie bazy danych jedynie w wybranym, wąskim  zakresie.  

Oczywiście niezbędne jest uzupełnienie tabel nadrzędnych, z którymi powyższe 

są powiązane relacjami. Tabele oraz pola oznaczone znakiem (*) winny być uzupełnione 

obowiązkowo, natomiast litera (R) oznacza pola obowiązkowe w tabelach 

fakultatywnych. 

Na obecnym etapie czyli ustalania samych celów środowiskowych niemożliwe 

jest dokładne wskazanie, które pola/dane w tabelach powinny zostać uzupełnione, gdyż 

oprócz danych opracowanych tj. wskazania konkretnych wartości charakteryzujących 

cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, pozostałe jednorodne dane powinny 

zostać dostarczone przez jednostki odpowiedzialne za ich opracowanie. Poniższe tabele 

„raportowe” przedstawiają zakres danych dot. bezpośrednio lub pośrednio celów 

środowiskowych. Tabele raportowe w zakresie celów środowiskowych powinny zostać 

wypełnione wraz z pozostałymi elementami sprawozdawczymi do systemu. 

W zakresie jednolitych części wód powierzchniowych opracowano następujący 

zakres danych, które mogą zostać wykorzystane przy raportowaniu: 

 kod i nazwę JCWP; 

 powierzchnię JCW; 

 kod scalonej części wód powierzchniowych; 

 nazwę obszaru dorzecza; 

 typ części wód; 

 informacje o aktualnym statusie części wód (naturalna/silnie 

zmieniona/sztuczna); 

 informacje o stanie/potencjale ekologicznym, stanie chemicznym wraz  

z informacją o elementach jakości determinujących ten stan; 

 informacje o powiązaniu JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od 

wód podziemnych), wraz z podaniem kodu powiązanej JCWPd; 

 kod/y obszaru/ów chronionego/ych wraz ze wskazaniem celu dla tego 

obszaru/ów; 
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 wielkość obszaru/ów chronionego/ych, wraz z podaniem udziału procentowego 

w powierzchni i/lub długości w wielkości jednolitej części wód; 

 cel środowiskowy (ustalony w oparciu o opracowaną metodykę); 

 informacja o odstępstwach wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy danej JCWP). 

 

W zakresie jednolitych części wód podziemnych: 

 kod JCWPd; 

 nazwę/numer JCWPd; 

 nazwę obszaru dorzecza; 

 stan ilościowy i chemiczny JCWPd wraz z informacją o elementach jakości i ilości 

determinujących ten stan; 

 informacje o powiązaniu JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od 

wód podziemnych), wraz z podaniem kodu powiązanej JCWPd; 

 cel środowiskowy w perspektywie do 2021 r. (cele środowiskowy ustalony  

w oparciu o opracowaną metodykę); 

 informacja o odstępstwach wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy danej JCWPd). 

 

Warstwy zostały wykonane w formacie ESRI Shapefile i odwzorowaniu PUWG 

1992 z poprawnym określeniem pól według standardu dBase i podanymi 

odwzorowaniami w plikach PRJ, traktując jako podkład MPHP 1:50 000 (mapa podziału 

hydrograficznego Polski – wersja z października 2007 r.), która została przekazana 

przez Zamawiającego. 

 

Baza danych GIS została wykonana w środowisku ArcGIS 10.0, umożliwiając 

prosty i łatwy eksport danych do plików w formacie ESRI Shapefile, uwzględniając tym 

samym wymagania co do sposobu przekazywania danych GIS do systemu WISE (format 

ESRI Shapefile). 

 

Wszelkie opracowane zbiory i serie danych przestrzennych zostały opisane 

metadanymi zgodnie z Ustawą dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej oraz rozporządzeniem Komisji (WE) 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 

r.w sprawie wykonania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w zakresie metadanych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pochodzenia danych od 

momentu pozyskania przez przetworzenie i doprowadzenie do aktualnej postaci. 
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4.3. Sposób ustalania celów środowiskowych w perspektywie do 2021 r. 

Propozycja ustalania celów środowiskowych opiera się przede wszystkim o zapisy 

dyrektywne i wytyczne KE, jednakże uwzględnia obecne uwarunkowania i ograniczenia 

krajowe w tym zakresie. Dla każdej z kategorii wód oraz dla obszarów chronionych 

starano się wypracować dwa warianty postępowania – tzw. „metodę idealną” przy 

założeniu pełnej dostępności danych oraz „metodę proponowaną do rzeczywistego 

zastosowania w latach 2012-2013” uwzględniającą obecny poziom szczegółowości 

danych, dostępne metodyki oraz uwarunkowania wynikające z prawodawstwa 

krajowego. Jeżeli wariantowość była nieuzasadniona np. w przypadku przyjęcia 

jednorodnego sposobu postępowania, niezależnie od dostępności danych, wówczas jej 

nie wprowadzano. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę wyniki 

konsultacji wstępnej metodyki, które odbyły się w dniach od 26 listopada 2012 r. do 10 

grudnia 2012 r. (wyniki w formie karty rozbieżności stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszego dokumentu) oraz bieżące uzgodnienia z Zamawiającym. 

Metodykę ustalania celów środowiskowych opracowano dla poniżej wskazanych 

kategorii wód: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JCWP rzeki 

JCWP jeziora 

JCWP 
(naturalne) 

 JCWP przejściowe  
i przybrzeżne 

JCWP rzeki 

SZCW i SCW 

JCWP jeziora 

JCWP przejściowe  
i przybrzeżne 

JCWPd 

Obszary 
chronione 
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Ustalając cele środowiskowe dla poszczególnych JCW, zgodnie z RDW, nie można 

mieć w zasadzie wątpliwości co do podstawy ich zdefiniowania oraz żadnych 

niepewności w odniesieniu do parametryzacji tych celów jeśli przyjmiemy, iż celem 

będzie dobry stan. Dla części wód dla których możliwe będzie osiągnięcie dobrego stanu 

do 2015 r. oraz  dla takich które już w chwili obecnej pozostają w stanie ekologicznym 

co najmniej dobrym oraz w dobrym stanie chemicznym, zostaną przypisane tylko 

odpowiednie parametry zgodne z załącznikiem V do RDW co w praktyce krajowej 

przekłada się na zgodność z zapisami odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy 

Prawo wodne. Dla części wód, które są obecnie w stanie ekologicznym lepszym niż 

dobry (przynajmniej w odniesieniu do niektórych elementów jakości) przy opisywaniu 

celu środowiskowego należy posiłkować się osiągniętymi wskaźnikami oceny stanu. 

Zgodnie z przyjętą zasadą niepogarszania stanu – nie będzie sytuacji, w której cel 

przypisany będzie „niższy” niż obecny stan danej część wód." 

 

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy obecny stan części wód jest gorszy od 

stanu dobrego a istnieją przesłanki do stwierdzenia, iż z różnych względów osiągniecie 

tego stanu nie będzie możliwe. Wówczas wzorując się na Wytycznych należy przejść do 

odpowiednich procedur sprawdzających i poddać ocenie czy i z jakiego wyłączenia, 

w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych, należy skorzystać. 

W dalszej części metodyki zwrócono natomiast uwagę na te części wód oraz 

obszary chronione dla których proces ustalania celu środowiskowego będzie wiązał się 

ze szczegółowymi analizami, a niejednokrotnie ocenami eksperckimi. 

 

Należy podkreślić, iż Państwa Członkowskie muszą określić cele dla wszystkich części 

wód i są zobowiązane do zgłoszenia każdej części wód, dla której celem nie będzie 

dobry stan do 2015 roku oraz do przedstawienia celu alternatywnego dotyczącego 

zagrożonego elementu jakości a także podania odpowiedniego uzasadnienia. 
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Cele środowiskowe dla JCWP naturalnych (rzeczne, jeziorne, 

przejściowe i przybrzeżne) 

 

JCWP rzeki, przejściowe i przybrzeżne 

„METODA IDEALNA” PRZY PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH 

 

Zaproponowana poniżej procedura ustalania celów środowiskowych dotyczy 

wszystkich kategorii części wód zarówno rzecznych jaki i przejściowych oraz 

przybrzeżnych. 

W tym punkcie nie zawarto dokładnych opisów poszczególnych elementów 

jakości charakteryzujących dobry stan części wód, gdyż te elementy zostały już 

zdefiniowane w RDW a w prawodawstwie polskim wskazano konkretne wartości 

graniczne poszczególnych wskaźników -rozporządzeniami: 

 

Dla JCWP rzek obowiązuje: 

 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545). 

 

Dla JCW przejściowych i przybrzeżnych obowiązują: 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. (Dz. U. Nr 176, poz. 

1454) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne  

i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545). 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przy „metodzie idealnej” nie ma zasadniczo 

znaczenia, które rozporządzenie krajowe wprowadza zapisy dyrektywne w życie (w/w 

ulegną zmianie), znaczenie ma natomiast jego kompletność w zakresie ustalania granic 

poszczególnych elementów charakteryzujących stan JCW. 

 

Przyjęte założenia: 

 Stan ekologiczny i chemiczny wszystkich JCWP jest znany;  

 Ocena stanu JCWP wykonywana jest w oparciu o zweryfikowane wartości 

wskaźników, oraz z uwzględnieniem aktualnego wyznaczenia SCZW/SCW; 

 Typologia jest opracowana, zawiera pełne dane; 

 Warunki referencyjne są dostępne dla wszystkich biologicznych elementów 

jakości; 
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 Opracowane są metody oceny skalibrowane na wszystkie typy presji 

oddziałujących na JCW. 

Ponadto: 

 Opracowane są i wyliczone dla wszystkich JCWP wskaźniki odnoszące się 

do wszystkich elementów oceny: biologicznych, wspomagających fizyczno-

chemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych; 

 Granice wszystkich JCWP zostały prawidłowo wyznaczone; 

 Wszystkie oceny są wysoce wiarygodne i dla wszystkich elementów oceny 

oszacowane jest ryzyko błędnej klasyfikacji. 

 

Ustalenie celu środowiskowego: 

 

KROK 1 

 

Ustalenie/ zdefiniowanie celów środowiskowych dla JCWP, które pozostają w stanie co 

najmniej dobrym (niezależnie od w/w kategorii części wód).  

 

Stan 

ekologiczny 

JCW 

(aktualny) 

 

Cel środowiskowy 

Elementy jakości charakteryzujące 

cel środowiskowy 

RDW 
Prawodawstwo 

krajowe 

Informacje 

uzupełniające 

powyżej 

dobrego 

stan powyżej 

dobrego 
załącznik V 

Odpowiedni akt 

wykonawczy do 

ustawy Prawo 

wodne 

Warunki 

referencyjne 

dobry dobry stan załącznik V 

Odpowiedni akt 

wykonawczy do 

ustawy Prawo 

wodne 

- 

poniżej 

dobrego 

dobry stan lub 

alternatywny 
załącznik V 

Odpowiedni akt 

wykonawczy do 

ustawy Prawo 

wodne 

Identyfikacja 

zagrożonego 

elementu jakości 

 

W odniesieniu do powyższego schematu podkreślić należy, iż ustalając cele 

środowiskowe należy brać pod uwagę wszystkie elementy jakości i wszystkie typy 

presji oddziałujące na JCW. Zdefiniowanie celu środowiskowego (w zakresie 

osiągnięcia dobrego stanu) jest zatem stosunkowo proste, przy dostępności wszystkich 

danych, dla JCWP pozostających w stanie dobrym lub powyżej dobrego. Kolejny etap – 

procedura sprawdzająca, będzie dotyczył tylko części wód których stan aktualny 

oceniono poniżej dobrego.  
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KROK 2 

 

Przeprowadzenie procedury sprawdzającej dla JCWP, które pozostają w stanie poniżej 

dobrego. 

 

Przeprowadzenie procedury sprawdzającej będzie polegało na: 

 

1. Identyfikacji elementów jakości poniżej wartości charakteryzujących stan dobry. 

Ten etap powinien bezpośrednio wynikać z przeprowadzenia oceny stanu – 

identyfikacja zagrożonego elementu jakości powinna zostać „uwidoczniona” przy 

ocenie stanu. 

2. Rozpoznaniu, czy istnieją przesłanki uprawniające do pozostawienia 

jakichkolwiek elementów jakości w stanie poniżej dobrego (cel mniej 

rygorystyczny – wyłączenie z at. 4. ust. 5 RDW). W tym miejscu trzeba wskazać, 

który element jakości jest mniej rygorystycznie traktowany (tj. nie musi osiągnąć 

parametrów dla dobrego stanu) wraz z podaniem wartości  parametru jaki ten 

element jakości ma osiągnąć. 

3. Identyfikacji przyczyn/y stanu poniżej dobrego. Na tym etapie niezbędne jest 

dostarczenie informacji o przyczynach, które powinny zostać opisane w planie 

gospodarowania wodami. 

 

 

METODA ZASTOSOWANA PRZY WYZNACZANIU CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W LATACH 

2012-2013. 

Przyjęte założenia: 

 Stan ekologiczny i chemiczny wszystkich JCWP jest wskazany na podstawie 

dostępnych danych monitoringowych (GIOŚ); 

 Ocena stanu JCWP wykonywana jest w oparciu o zweryfikowane wartości 

wskaźników (projekt rozporządzenia z dnia 08.05.2013r.), jednak nie uwzględnia 

aktualnego wyznaczenia SCZW/SCW; 

 Typologia abiotyczna, niepełna lub wymaga zweryfikowania; 

 Warunki referencyjne niepełne; 

Ponadto, przyjmuje się następujące uwarunkowania: 

 Z analizy otrzymanych wyników oceny stanu JCW na lata 2010-2012 wynika, iż 

GIOŚ przy ocenie posługiwał się wyznaczeniem SZCW/SCW zawartym w obecnie 

Państwa członkowskie są zachęcane do jak największego uproszczenia analizy 

wyłączeń, przy czym jednak powinna ona być na tyle szczegółowa, na ile jest to 

niezbędne. O szczegółowości informacji powinien decydować stopień skomplikowania 

decyzji oraz możliwe konsekwencje podjęcia niewłaściwej decyzji. 



24 
 

obowiązujących PGW. Natomiast przy realizacji niniejszej pracy uwzględniono 

wyniki przeglądu w zakresie wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części 

wód, realizowanego przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na potrzeby 

aktualizacji planów gospodarowania wodami – zgodnie z decyzją Zamawiającego. 

 GIOŚ dokonał oceny stanu JCW w oparciu o Projekt Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (załącznik nr 2 do 

opracowania). Natomiast przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCW 

rzecznych w zakresie elementów fizykochemicznych zastosowano wartości 

zgodnie z opracowaniem pn.: „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu 

ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów fizykochemicznych 

z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla poszczególnych typów 

wód”– zgodnie z decyzją Zamawiającego. 

 

Ocena stanu JCW rzecznych 

 

W Polsce wyznaczono 4586 jednolitych części wód rzecznych. Zgodnie z umową 

z Zamawiającym podstawą oceny stanu rzek były wyniki GIOŚ realizowane w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska  w latach 2010-2012. 

Z łącznej liczby 4586 jednolitych części wód rzek Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska wykonały badania monitoringowe na 1815 jednolitych częściach wód rzek, 

w tym na 584 jednolitych częściach wód rzek badania monitoringowe wykonano 

w pełnym zakresie. Ocena za lata 2010-2012 skonstruowana została z uwzględnieniem 

tzw. dziedziczenia. GIOŚ dokonał oceny stanu JCW w oparciu o Projekt Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. 

 

Ustalenie celów środowiskowych dla JCW rzecznych 

 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

1) FITOPLANKTON - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Wskaźnika 

Fitoplanktonowego IFPL, który jest obecnie włączony do obowiązującego 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U 

bądź BD/D (w zależności od klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały 

wskazane jako cel środowiskowy dla JCW.  

Cel środowiskowy w zakresie Fitoplanktonu został przypisany tym JCW, gdzie 

wskaźnik został zbadany, oraz wszystkim JCW o typie 21. Wynika to z faktu, 

że wykonywanie badań tego elementu biologicznego uzależnione jest od 

powierzchni zlewni cieku od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego. 
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Powierzchnia ta nie jest znana (nie otrzymano takich danych). Ponadto, dla 

niemonitorowanych JCW nie posiadamy wiedzy w jakim miejscu zlokalizowany 

będzie PPK. Dlatego też, w przypadku braku informacji o wartości granicznej 

danego wskaźnika, należy za cel środowiskowy przyjąć wartość graniczną 

zgodnie z klasą, jaka została przypisana łącznie elementom biologicznym. 

2) FITOBENTOS - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Multimetrycznego 

Indeksu Okrzemkowego (IO),  które zawarte są w Projekcie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Wartości graniczne 

w/w wskaźnika dla stanu D/U bądź BD/D  (w zależności od klasy jaką osiągnął 

badany wskaźnik) zostały wskazane jako cel środowiskowy dla JCW. 

Cel środowiskowy w zakresie Fitobentosu został przypisany wszystkim JCW 

wskazanym wProjekcie Rozporządzenia, dla których typu wartość graniczna jest 

niezależna od powierzchni zlewni cieku od źródła do punktu pomiarowo- 

kontrolnego, co uzasadniono w ppkt. 1. W przypadku braku informacji o wartości 

granicznej danego wskaźnika, należy za cel środowiskowy przyjąć wartość 

graniczną zgodnie z klasą, jaka została przypisana łącznie elementom 

biologicznym. 

3) MAKROFITY - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Makrofitowego 

Indeksu Rzecznego (MIR), który jest obecnie włączony do obowiązującego 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U 

bądź BD/D  (w zależności od klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały 

wskazane jako cel środowiskowy dla JCW. 

Cel środowiskowy w zakresie Makrofitów został przypisany wszystkim JCW 

wskazanym w Rozporządzeniu, dla których typu wartość graniczna jest 

niezależna od powierzchni zlewni cieku od źródła do punktu pomiarowo- 

kontrolnego (co uzasadniono w ppkt. 1), oraz od typu cieku. W przypadku braku 

informacji o wartości granicznej danego wskaźnika, należy za cel środowiskowy 

przyjąć wartość graniczną zgodnie z klasą, jaka została przypisana łącznie 

elementom biologicznym. 

4) MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE - wyznaczone zostały wartości graniczne 

dla Wskaźnika Wielometrycznego MMI_PL, które zawarte są w Projekcie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U bądź BD/D  

(w zależności od klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały wskazane jako cel 

środowiskowy dla JCW. JCW niemonitorowanym, przypisana została wartość 

graniczna wskaźnika dla stanu D/U. 
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5) ICHTIOFAUNA - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Wskaźników EFI+ 

oraz IBI, które zawarte są w Projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych. 

Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U bądź BD/D (w zależności od 

klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały wskazane jako cel środowiskowy 

dla JCW. 

Cel środowiskowy w zakresie Ichtiofauny został przypisany tym JCW, gdzie 

wskaźnik został zbadany, oraz wszystkim JCW o typie 23-25. Wynika to z faktu, iż 

wartość graniczna w/w wskaźnika zależy od uwarunkowań dodatkowych 

(dominacja ryb łososiowatych bądź karpiowatych, wskaźnik diadromiczny, 

sposób łowienia). W przypadku braku informacji o wartości granicznej danego 

wskaźnika, należy za cel środowiskowy przyjąć  wartość graniczną zgodnie 

z klasą, jaka została przypisana łącznie elementom biologicznym. 

6) Wskaźniki MZB oraz FLORA (wskaźniki dotyczące zbiorników zaporowych)   

- wyznaczone zostały wartości graniczne, które zawarte są w Projekcie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. 

Wartości graniczne w/w wskaźników dla stanu D/U bądź BD/D (w zależności od 

klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały wskazane jako cel środowiskowy 

dla JCW. Cel środowiskowy w zakresie wskaźników MZB oraz FLORA został 

przypisany tym JCW, gdzie wskaźniki zostały zbadane. W przypadku braku 

informacji o wartości granicznej danego wskaźnika, należy za cel środowiskowy 

przyjąć wartość graniczną zgodnie z klasą, jaka została przypisana łącznie 

elementom biologicznym. 

 

WSPIERAJĄCE ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE: obecnie stosowane kryteria 

klasyfikacji rzek na podstawie wspomagających elementów fizykochemicznych 

i chemicznych obowiązują na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego 

i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 257 poz. 1545) 

W drugiej połowie 2012 roku, na zlecenie GIOŚ wartości graniczne wskaźników 

fizykochemicznych zostały zweryfikowane i w przypadku wielu elementów i dla 

poszczególnych typów cieków uległy zmianie. W związku z tym, dla elementów 

fizykochemicznych cele środowiskowe określane w/w Rozporządzeniem są inne 

od tych, które zostały opracowane w 2012 roku. Przy ustalaniu celów środowiskowych 

uwzględnione zostały nowe, zweryfikowane wartości graniczne klas dla wspierających 

elementów fizykochemicznych.  
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 W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych jako 

cele środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 6 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych 

 W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele 

środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 9 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. 

Cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych zostały przypisane 

z zastosowaniem poniższego schematu: 

 jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej 

JCWP wskazywała  na stan dobry lub poniżej dobrego – wtedy wszystkim elementom 

fizykochemicznym, w zakresie parametrów określających cel środowiskowy, przypisane 

zostały wartości graniczne dla stanu D/U, 

 jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej 

JCWP wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym (które 

mają charakter wspierający elementy biologiczne) będącym w stanie bardzo dobrym, 

jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy zostały przypisane wartości 

graniczne dla stanu BD/D .Wszystkim pozostałym elementom fizykochemicznym, jako 

parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane wartości graniczne 

dla stanu D/U. 

 

WSPIERAJĄCE ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE:  

Celem środowiskowym dla JCW w zakresie elementów hydromorfologicznych 

jest osiągnięcie dobrego stanu wód (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które 

zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry 

stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu – a więc I klasy 

jakości wód. 

 

Ocena stanu JCW przejściowych i przybrzeżnych 

 

W Polsce wyznaczono 9 jednolitych części wód przejściowych oraz 10 jednolitych części 

wód przybrzeżnych.  Zgodnie z umową z Zamawiającym podstawą oceny stanu JCW były 

wyniki GIOŚ realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  w latach 

2010-2012 . 

GIOŚ dokonał oceny stanu JCW w oparciu o Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. 
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Ustalenie celów środowiskowych dla JCW przejściowych i przybrzeżnych 

 

Dla JCW przybrzeżnych, cele środowiskowe zostały ustalone zgodnie z zapisami 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej - MSFD). Zgodnie z art. 10 w/w 

dyrektyw cele środowiskowe są zbieżne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej tzn. 

państwa członkowskie określają w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu 

morskiego kompleksowy zestaw celów środowiskowych i związanych z nim 

wskaźników odnoszących się do ich wód morskich. 

 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

 

1) FITOPLANKTON - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Chlorofilu „a”, 

który jest obecnie włączony do obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych, oraz dla Całkowitej biomasy fitoplanktonu (dla akwenu wód 

przejściowych na obszarze Zalewu Puckiego i Zatoki Puckiej Wewnętrznej oraz 

dla akwenu wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża), której wartości 

graniczne zawarte są w Projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 

maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźników dla stanu D/U 

zostały wskazane jako cel środowiskowy dla JCW monitorowanych oraz 

niemonitorowanych.  

2) MAKROGLONY I OKRYTOZALĄŻKOWE - wyznaczone zostały wartości graniczne 

dla Wskaźnika SM1 które zawarte są w Projekcie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Wartości graniczne 

w/w wskaźnika dla stanu D/U zostały wskazane jako cel środowiskowy dla JCW 

monitorowanych oraz niemonitorowanych.  

3) MAKROBEZKRĘGOWCE BENTOSOWE - wyznaczone zostały wartości graniczne 

dla Multimetrycznego indeksu B, który jest obecnie włączony do obowiązującego  

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U 

bądź BD/D (w zależności od klasy jaką osiągnął badany wskaźnik) zostały 

wskazane jako cel środowiskowy dla JCW.  Niemonitorowanym JCW przypisana 

została wartość graniczna wskaźnika dla stanu D/U. 

4)  ICHTIOFAUNA - wyznaczone zostały wartości graniczne dla Wskaźnika SI, które 

zawarte są w Projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 maja 
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2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. Wartości graniczne w/w wskaźnika dla stanu D/U zostały 

wskazane jako cel środowiskowy dla JCW.  

 

WSPIERAJĄCE ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE:  

Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnione zostały wartości graniczne klas dla 

wspierających elementów fizykochemicznych zgodnie z Projektem Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych. 

Ze względu na fakt, iż żadna JCW przejściowa/przybrzeżna nie osiągnęła bardzo 

dobrego stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, dlatego też 

elementom fizykochemicznym, jako cel środowiskowy zostały przypisane wartości 

graniczne dla stanu D/U. 

 

WSPIERAJĄCE ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE:  

Celem środowiskowym dla JCW w zakresie elementów hydromorfologicznych jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które 

zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry 

stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu – a więc I klasy 

jakości wód. 

 

 Wynikowe zestawienia jednolitych części wód powierzchniowych, zawierające 

ustalony cel środowiskowy zostały zamieszczone w załącznikach do opracowania. 

Zestawienie JCW rzecznych zawarte jest w zał. nr 3, zestawienie JCW przejściowych 

w zał. nr 4, zestawienie JCW przybrzeżnych w zał. nr 5. Natomiast Geobaza stanowi 

załącznik nr 9 do opracowania.  

Określenie celu dla naturalnych JCWP polegało zatem na wskazaniu, które elementy 

jakości stanu ekologicznego należy doprowadzić (utrzymać) do stanu dobrego, a które 

do stanu bardzo dobrego oraz które elementy charakteryzujące stan chemiczny należy 

doprowadzić (utrzymać) do stanu dobrego. Tam gdzie to możliwe na podstawie 

dostępnych danych i dokumentów, cel został skonkretyzowany tzn. co parametrycznie 

oznacza stan dobry lub bardzo dobry. 
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JCWP jeziora 

 

„METODA IDEALNA” PRZY PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH 

 

1. Ocena stanu JCW (dostępność danych wyjściowych) 

Założenia: 

 Stan ekologiczny i chemiczny wszystkich JCW jest znany;  

 Typologia wód jest zweryfikowana i typ abiotyczny wszystkich JCW jest 

jednoznaczny; 

 Opracowane są i wyliczone dla wszystkich JCW wskaźniki odnoszące się do 

wszystkich elementów oceny: biologicznych (fitoplanktonu, fitobentosu, 

makrofitów, makrozoobentosu i ryb), wspomagających fizyczno-chemicznych, 

hydromorfologicznych oraz chemicznych; 

 Wyżej wymienione wskaźniki biologiczne i fizyczno-chemiczne skalibrowane są 

na wszystkie presje oddziałujące na jeziora (przy czym dla tego samego elementu 

biologicznego opracowane mogą być różne wskaźniki dla różnych presji);  

 Wszystkie oceny są wysoce wiarygodne i dla wszystkich elementów oceny 

oszacowane jest ryzyko błędnej klasyfikacji. 

 

2. Ustalenie celu środowiskowego, gdy stan JCW jest co najmniej dobry 

Wszystkie elementy oceny muszą zachować swój dotychczasowy stan, czyli wartości 

wskaźników oceny nie mogą być niższe niż wartość graniczna stanów D/U. Jeżeli któryś 

element był w stanie bardzo dobrym, to zgodnie z zasadą niepogarszania stanu musi 

pozostać w stanie bardzo dobrym.  

Teoretycznie, w sytuacji idealnej wszystkie elementy oceny są równie wiarygodne (dają 

równie pewny wynik oceny), a stan JCW określa element najgorszy (zasada OOAO). 

Zatem, w JCW o stanie co najmniej dobrym żaden element klasyfikacji nie przekracza 

wartości granicznej stanu dobrego i umiarkowanego (D/U). W praktyce 

(w rzeczywistości) nie wszystkie elementy oceny, z natury, są równie wiarygodne lub 

wartości wskaźników elementów bardzo wiarygodnych mogą być zbliżone do wartości 

granicznej klas D/U (duża niepewność oceny). Dlatego też przy ocenie stanu JCW, nawet 

w warunkach idealnych, niezbędne jest zastosowanie opinii eksperckiej, co może 

powodować, że w niektórych JCW zaklasyfikowanych jako dobre, jeden z elementów 

(najmniej wiarygodny, np. ze względu na naturalną zmienność w czasie i/lub 

przestrzeni albo ze względu na wartość wskaźnika bliską granicy klas D/U) 

charakteryzuje się stanem poniżej dobrego (nieznaczne przekroczenie wartości 

granicznej). Wówczas taki element, zgodnie z RDW, może być odrzucony i nie wpływa 

na obniżenie klasy stanu do umiarkowanego. Jednak celem środowiskowym dla takiego 

elementu biologicznego będzie nadal stan dobry. 

Taki sposób podejścia powinien być zastosowany dla wszystkich elementów 

biologicznych i wszystkich wskaźników opisujących oddziaływanie zidentyfikowanych 
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  Parametr    Element    Stan 

Uśrednienie  

metriksów  

Uśrednienie  

metriksów  

presji. Dotychczas większość elementów biologicznych służących ocenie polskich jezior 

skalibrowana jest wyłącznie na tą presję (PMPL, ESMI, IOJ). Metriksy te zostały 

zinterkalibrowane w skali europejskiej.   

Prace nad weryfikacją wyznaczania silnie zmienionych części wód, podjęte w ostatnim 

czasie przez regionalne zarządy gospodarki wodnej wskazują jednak, że stan wielu 

jezior polskich zdaje się być uzależniony od przekształceń morfologicznych 

(przekształcenie strefy brzegowej), a w mniejszej skali od przekształceń 

hydrologicznych. Zgodnie z RDW w przypadku oddziaływania różnych presji na to samo 

jezioro sposób oceny komplikuje się (schemat poniżej). 

 

 

 

Schemat oceny stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych JCW poddanej 

różnym presjom (wg. WFD CIS Guidance document „Overall approach ….. ECOSTAT 2003, 

zmienione) 

 

Stan ekologiczny jest wtedy wynikiem oddziaływania różnych presji na poszczególne 

elementy biologiczne. Powyższy schemat ilustruje ocenę stanu ekologicznego części wód 

poddanej różnym presjom (eutrofizacja, presja termiczna i zmiany hydromorfologiczne) 

na podstawie dwóch elementów biologicznych: fitobentosu i bezkręgowców 
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bentosowych. Jeden z badanych elementów biologicznych – fitobentos, jest wrażliwy 

wyłącznie na eutrofizację, której nasilenie odzwierciedlać mogą cztery metriksy. Po 

uśrednieniu są one podstawą oceny stanu ekologicznego części wód na podstawie tego 

elementu (stan dobry). W przypadku bezkręgowców do oceny wykorzystano różne 

metriksy skalibrowane na poszczególne typy presji. Presja termiczna w niewielkim 

stopniu oddziałuje na zespoły bezkręgowców (metriks skalibrowany na tą presję 

wskazuje na stan bardzo dobry). Trzy metriksy opisujące wpływ eutrofizacji na część 

wód pokazują zróżnicowaną reakcję, a po uśrednieniu wskazują na dobry stan 

ekologiczny. Cztery metriksy skalibrowane na zmiany hydromorfologiczne dają po 

uśrednieniu wypadkowy stan umiarkowany. Jak widać, największy wpływ na stan 

zespołów makrobezkręgowców mają w tym przykładzie przekształcenia 

hydromorfologiczne  i  to one są podstawą końcowej oceny stanu ekologicznego części 

wód (zasada one-out-all-out). Gdyby część wód oceniana była tylko za pomocą 

metriksów skalibrowanych na eutrofizację, to ostateczna ocena wskazałaby na stan 

dobry, co byłoby oceną błędną i mogłoby skutkować niepodjęciem działań naprawczych. 

Cel środowiskowy powinien być wyrażony wskaźnikami odzwierciedlającymi wpływ 

wszystkich presji oddziałujących na część wód. Konieczne jest więc opracowanie takich 

wskaźników.  

Z drugiej strony, wskaźniki takie posłużyłyby do uzasadnienia wyznaczenia SZCW oraz 

ustalenia dobrego potencjału dla elementów biologicznych, pozostających pod 

wpływem tych modyfikacji hydromorfologicznych, których nie da się uniknąć.  

Zatem, przy wyznaczaniu celów środowiskowych, jeśli wskaźniki dotyczące wszystkich 

zidentyfikowanych presji wskazują na stan co najmniej dobry, to celem środowiskowym 

pozostaje stan dobry. Jeśli wskaźniki odzwierciedlające nasilenie presji 

hydromorfologicznej nie osiągają stanu dobrego to istnieje przesłanka do wyznaczenia 

SZCW i należy przeprowadzić odpowiednie testy. W zależności od ich wyniku , docelowa 

wartość wskaźnika odzwierciedlającego zmiany hydromorfologiczne będzie 

odpowiadała stanowi dobremu (naturalna część wód) lub dobremu potencjałowi 

ekologicznemu (bo wtedy część wód kwalifikuje się jako silnie zmieniona). 

 

3. Ustalenie celu środowiskowego, gdy stan JCW jest poniżej dobrego 

 3. 1. Przeprowadzenie procedury sprawdzającej: 

- wskazanie elementu/elementów nieosiągających stanu dobrego (podstawa - 

metodyki oceny właściwe dla danego elementu biologicznego i presji); 

- określenie prawdopodobnych przyczyn pogorszenia stanu ekologicznego 

(podstawa – dane o presjach występujących w zlewniach poszczególnych części 

wód, oceny oddziaływania na środowisko, studia wykonalności, informacje 

z opracowania „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników  wodnych oraz 

w użytkowaniu ich zlewni” wykonane na zlecenie RZGW w Krakowie przez 

konsorcjum MGGP S.A. i Instytut Ochrony Środowiska przy współpracy 

kilkudziesięciu ekspertów z całej Polski, opinia ekspercka, piśmiennictwo); 
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- rozpoznanie prowadzonych działań ochronnych i naprawczych (bezpośrednio 

w JCW i/lub na terenie jej zlewni) i efektów tych działań (podstawa  - informacje 

pochodzące od władz lokalnych, inwestorów, studia wykonalności, analizy 

przebiegu realizacji inwestycji służących poprawie jakości wód, piśmiennictwo, 

etc.). 

 

3. 2. Ustalanie celu środowiskowego w różnych przypadkach: 

1. Działania ochronne są prowadzone: 

Działania ochronne są prowadzone: 

 na podstawie ich efektów stwierdzamy, że jest szansa na osiągnięcie przez JCW 

stanu co najmniej dobrego do 2015 r. – celem jest stan dobry osiągnięty do 

roku 2015; 

 na podstawie ich efektów stwierdzamy jednak, że nie ma szansy na osiągnięcie 

przez JCW stanu co najmniej dobrego do 2015 roku, ale jest to możliwe 

w późniejszym okresie (2021, 2027) – odstępstwo czasowe; 

 gdy osiągnięcie dobrego stanu jest niemożliwe w horyzoncie czasowym 2021, 

2027 ani tak szybko, jak pozwalają na to warunki naturalne po 2027 – ustalamy  

cel mniej rygorystyczny. 

2. Działania ochronne są wykonalne (technicznie możliwe), ale nie są prowadzone: 

 rozpoczęcie działań jest planowane przed 2015, ale cel środowiskowy możliwy 

do osiągnięcia dopiero do 2027 – odstępstwo czasowe; 

 rozpoczęcie działań niemożliwe przed rokiem 2015, rozpoczęcie przesunięte do 

roku 2027 – odstępstwo czasowe, ale termin osiągnięcia celu nieznany; 

 działania są nieproporcjonalnie kosztowne lub nieuzasadnione ekologicznie 

(z przyczyn naturalnych JCW znajduje się w stanie ocenianym jako gorszy od 

dobrego) – cel mniej rygorystyczny;  

3. Działania ochronne niewykonalne:  

 podjęcie działań ochronnych niewykonalne technicznie i/lub nieuzasadnione 

z przyczyn naturalnych, ale można oczekiwać poprawy stanu w dłuższej 

perspektywie czasowej (do 2027 roku) - ustalamy cel środowiskowy mniej 

rygorystyczny;  

 podjęcie działań ochronnych niewykonalne, ponieważ nie udało się określić 

przyczyny pogorszenia stanu, ustalenie celu mniej rygorystycznego.  

 

UWAGA! Ustalenie celu mniej rygorystycznego wymaga jego rewizji co 6 lat.  
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METODA ZASTOSOWANA PRZY WYZNACZANIU CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W LATACH 

2012-2013. 

 

ad.1. Ocena stanu JCW 

 

Rozpoznanie stanu JCW jezior 

W Polsce wyznaczono 1044 jednolite części wód jezior o powierzchni 

przekraczającej 50 ha (znaczące części wód jezior). Zgodnie z umową z Zamawiającym 

podstawą oceny stanu jezior w Polsce były dane Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  w latach 2010-2012 

udostępnione przez GIOŚ.  Dotyczyły one 384 jezior. Dla 329 jezior możliwe było 

wyliczenie wskaźnika fitoplanktonowego PMPL, dla pozostałych jezior badanych w tym 

okresie podstawą oceny fitoplanktonu pozostała jedynie zawartość chlorofilu. Na 

podstawie makrofitów oceniono 251 jezior. Wskaźnik okrzemkowy IOJ wyznaczono dla 

225 jezior. Do oceny wykorzystano także dane o makrobezkręgowcach (dla 29 jezior) 

i ichtiofaunie (dla 72 jezior), które pozyskane zostały w ramach projektów związanych 

z opracowaniem metod oceny na podstawie tych elementów biologicznych. Ocena 

za lata 2010-2012 skonstruowana została z uwzględnieniem tzw. dziedziczenia.  

Przy opracowywaniu oceny stanu jezior wykorzystano również wcześniejsze dane 

monitoringowe, które w ograniczonym stopniu przystawały do wymagań Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, jednak przydatne były do formułowania opinii eksperckich. Dla 

wielu niezbadanych dotąd jezior źródłem informacji o ich stanie było przywoływane 

wcześniej opracowanie „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu 

wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników  wodnych oraz 

w użytkowaniu ich zlewni”. 

Ocena stanu ekologicznego jezior za lata 2010-2012 przeprowadzona została 

w oparciu o zweryfikowane w ćwiczeniu interkalibracyjnym wartości graniczne klas 

stanu wskaźniki: fitoplanktonowy, makrofitowy i okrzemkowy. Kryteria oceny jezior na 

podstawie elementów fizyczno-chemicznych były zgodne z opublikowanymi 

w rozporządzeniu klasyfikacyjnym MŚ z 2011 r. Ponieważ jednak, zgodnie z ustaleniami 

z Zamawiającym i GIOŚ, cele środowiskowe miały odnosić się do zweryfikowanych  

kryteriów, które zostaną wkrótce opublikowane, w tabeli celów środowiskowych 

(załącznik nr 6) kody barwne odpowiadają tym nowym kryteriom oceny. W ocenie 

stanu ekologicznego jezior dopuszcza się włączenie osądu eksperckiego w zakresie 

opisanym w załączniku nr 7 do rozporządzenia klasyfikacyjnego MŚ z 2011 r. Stąd 

w pojedynczych przypadkach przedstawiona ocena stanu ekologicznego jezior może nie 

w pełni odpowiadać kodom barwnym przypisanym poszczególnym wskaźnikom . 

Nie wszystkie jeziora, jak dotąd, objęte zostały monitoringiem stanu chemicznego. 

Jakkolwiek monitoring ten prowadzony jest od 2008 r., to tylko część jezior 

monitorowanych w każdym roku jest nim objęta. W latach 2010-2012, monitoringiem 

chemicznym objęto 146 jezior. Komplet 46 substancji zbadany był tylko w czterech 

z tych jezior. W pozostałych jeziorach zbadano od jednej do 43 substancji 

priorytetowych. 
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Kwestia typologii JCW jezior 

 

Oficjalna typologia jezior polskich została opracowana w latach 2003-2004. 

Ustalenie typu abiotycznego w roku 2004, w przypadku wielu jezior polskich, opierało 

się na niepełnych danych, przede wszystkim dotyczących typu miksji. Wówczas, w bazie 

danych JEZIORA znajdowały się dane dla około 500 jezior o powierzchni przekraczającej 

50 ha. Dla pozostałych kilkuset jezior danych brakowało. Tak więc na podstawie 

zależności pomiędzy średnią głębokością i typem miksji w jeziorach polskich założono, 

że przy średniej głębokości powyżej 5 m w jeziorze występuje termiczna stratyfikacja 

wód w okresie letnim, co jest podstawą do zaliczenia jeziora do jednego z typów „a”. 

W ten sposób przypisano typ abiotyczny częściom wód jeziorowych dla których 

brakowało danych o warunkach termicznych wód w szczycie stagnacji letniej. 

Badania monitoringowe prowadzone w ostatnich latach w ramach programu PMŚ objęły 

znaczną część tych jezior, dla których wcześniej brakowało danych „typologicznych”. Ich 

wyniki pozwoliły na określenie pełnego spektrum cech potrzebnych do właściwego 

zakwalifikowania jeziora do typu abiotycznego, w tym pozwoliły na ustalenie typu 

miksji, który nie zawsze odpowiada temu, który założony został na podstawie 

głębokości średniej. Skutkuje to koniecznością zmiany uprzednio przypisanego 

zbiornikowi typu i ma wpływ na wynik oceny stanu ekologicznego (ponieważ kryteria 

oceny są specyficzne dla typu). 

Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę na fakt, że termiczna stratyfikacja wód jeziora 

zależy od wielu czynników, m.in. od warunków meteorologicznych, kształtu, wielkości  

i głębokości jeziora, a także zagospodarowania otoczenia jeziora. Nie wszystkie jeziora 

charakteryzuje pełna stratyfikacja wód w okresie letnim, tj. występowanie epi-, meta-, 

i hypolimnionu. Udział dna czynnego w całej powierzchni jeziora ma znaczenie dla jego 

funkcjonowania i wpływa na zaliczenie jeziora do typu abiotycznego. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych zweryfikowana została typologia tylko tych 

jezior, które zostały objęte, w ostatnich latach, badaniami monitoringowymi  

i dysponowano odpowiednimi danymi typologicznymi dla tych jezior (Soszka i in. 2013, 

załącznik nr 7). Zweryfikowany został również typ jeziora, jeśli był błędny w oficjalnych 

dokumentach  (a został właściwie określony przez IOŚ w 2004 r.). Nie zostały, 

natomiast, na tym etapie, doprecyzowane kryteria typologiczne, które odnosiłyby się do 

jezior częściowo stratyfikowanych lub z bardzo niewielkim udziałem wód hypolimnionu 

w całej objętości wód jeziora. W przypadku tych jezior został przyjęty oficjalny typ 

przypisany tym jeziorom w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego. 

 

 

Metody oceny JCW jezior 

 

Dostępność metod, głównie biologicznych (stanowiących podstawę oceny stanu 

ekologicznego) jest ograniczona, a metody już istniejące nadal podlegają weryfikacji 

i modyfikacjom.  
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 FITOPLANKTON: W roku 2009, na zamówienie GIOŚ opracowana została 

metodyka oceny jezior i wyznaczone zostały wartości graniczne dla multimetriksa 

fitoplanktonowego PMPL. Indeks został pozytywnie zinterkalibrowany. Pomimo iż 

indeks PMPL, na życzenie IOŚ-PIB, nie został uwzględniony w rozporządzeniach z 2011 

roku, jest stosowany w monitoringu i ocenie stanu jezior realizowanym przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Indeks PMPL jest włączony do 

projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia z 2011 roku. Zatem wartości 

graniczne dla stanu D/U, BD/D lub inne (w przypadku celów mniej rygorystycznych) 

zostały wskazane jako cel środowiskowy. Indeks PMPL wyraża reakcję zbiorowiska 

glonów planktonowych na presję eutrofizacji, uwzględniając jego zagęszczenie (na 

podstawie koncentracji chlorofilu a i wartości biomasy ogólnej) oraz skład 

taksonomiczny (biomasa sinic). Metodyka fitoplanktonowa realizuje tym samym zapisy  

RDW. W przypadku silnego oddziaływania na jezioro presji innych jak eutrofizacja 

(zmiany hydrologiczne, presja termiczna) naturalna ilościowa i/lub jakościowa 

struktura fitoplanktonu może ulegać modyfikacji. Pobór wody z jeziora powodujący jej 

ruch, prowadzi do pogłębienia warstwy mieszania, w wyniku czego zwiększa się 

stosunek objętości strefy mieszania do objętości strefy eufotycznej. W takiej sytuacji 

glony przez dłuższy czas zmuszone są do przebywania w ciemności, co powoduje 

przebudowę struktury taksonomicznej zespołu. Intensywne mieszanie wody, natomiast, 

(na przykład w Jeziorze Żarnowieckim wywołane pracą elektrowni szczytowo-

pompowej) powoduje m.in. skrócenie czasu trwania stratyfikacji termiczno-tlenowej 

następstwem tego może być ograniczenie rozwoju sinic latem. Istnieją przykłady 

wzrostu biomasy ogólnej glonów w wyniku znacznego obniżenia poziomu lustra wody 

spowodowanego jej wypompowywaniem. Również podpiętrzanie wód w jeziorach 

naturalnych może sprzyjać wzrostowi zagęszczenia glonów, co związane jest jednak 

głównie z przenoszeniem do pelagialu produktów rozkładu materii organicznej 

i nasileniem procesu eutrofizacji. W Polsce, w nielicznych przypadkach (grupa jezior 

konińskich), zespól fitoplanktonu podlega działaniu presji termicznej (włączenie wód 

jeziora w system chłodzenia elektrowni), która sprzyja intensywnemu rozwojowi 

glonów i zmienia strukturę gatunkową. Należy podkreślić, że oddziaływanie 

wymienionych czynników presji na fitoplankton może mieć zarówno synergistyczny jak 

i antagonistyczny charakter. Jeziora w których obok eutrofizacji zidentyfikowano presje 

innego typu  powinny być oceniane wskaźnikami uwzględniającymi te właśnie presje. 

Wskaźnik PMPL, skalibrowany pod kątem eutrofizacji, może odzwierciedlać ich 

działanie jedynie pośrednio i w sposób niejednoznaczny.  

 

 FITOBENTOS: opracowana została metodyka oceny jezior i wyznaczone zostały 

wartości graniczne dla multimetriksa fitobentosowego IOJ. Indeks ten został 

zinterkalibrowany i jest włączony do Rozporządzenia z 2011 r., zatem wartości 

graniczne IOJ klas D/U (i BD/D – jeśli zaistniała taka potrzeba) dla poszczególnych 

typów stanowią cel środowiskowy dla tego elementu biologicznego. Wartości wskaźnika 

IOJ w jeziorach w różnym stopniu poddanych presji hydromorfologicznej wskazują, 

w ponad 70% przypadków, stan co najmniej dobry. Oznacza to, że wskaźnik IOJ może 
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mieć ograniczone zastosowanie w ocenie przekształceń hydromorfologicznych i należy 

rozważyć potrzebę opracowania wskaźnika fitobentosowego skalibrowanego na tą 

presję. 

 MAKROFITY: opracowana została metodyka oceny jezior i wyznaczone zostały 

wartości graniczne dla multimetriksa makrofitowego ESMI. Jednakże w procesie 

interkalibracji wartości graniczne wszystkich stanów ekologicznych dla wszystkich 

typów abiotycznych jezior zostały istotnie zmienione. Wyniki tych prac są obecnie 

w fazie publikowania w postaci Decyzji Interkalibracyjnej. Indeks ESMI jest włączony do 

Rozporządzenia z 2011 r., ale wskazane tam wartości są oryginalne i pochodzą sprzed 

procesu interkalibracji. Nowe zinterkalibrowane wartości ESMI są zawarte w projekcie 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Jako cel 

środowiskowy przyjęte zostały nowe, zinterkalibrowane wartości graniczne ESMI dla 

stanu D/U (i BD/D – jeśli była taka potrzeba), pomimo że różnią się one od tych 

obowiązujących obecnie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. Należy podkreślić, że 

wskaźnik ESMI został skalibrowany na wykrywanie i ocenę presji, jaką jest eutrofizacja. 

Elementy wzoru ESMI: wskaźnik kolonizacji oraz wskaźnik zróżnicowania 

fitocenotycznego, nie są bezpośrednio wrażliwe na zmiany hydromorfologiczne i z tego 

względu ich zastosowanie do oceny takiej presji wydaje się wątpliwe.  

Można się spodziewać, że główne zmiany w biocenozie makrofitów, jakie będzie 

wywoływała presja hydromorfologiczna, to np. przerwanie ciągłości pasa szuwaru (np. 

na skutek wyniszczenia mechanicznego, wykaszania lub obumierania przy dużych 

zmianach poziomu wód) lub zmniejszenia pokrycia czy lokalny/płatowy zanik 

roślinności zanurzonej, (np. na skutek wydeptywania przez kąpiących się). W przypadku 

zrzutu wód podgrzanych z  elektrowni można się także spodziewać pojawiania się 

gatunków obcych/egzotycznych/inwazyjnych.  

Takie przekształcenia biocenozy, niewątpliwie mające charakter zaburzenia, wymykają 

się ocenie na podstawie ESMI. Wskaźnik ten, nie jest bowiem wrażliwy na lokalne 

przekształcenia biocenozy ani na pojawianie się gatunków obcych. Z tego względu, do 

oceny wpływu przekształceń hydromorfologicznych na makrofity niezbędne jest 

opracowanie osobnych wskaźników, skalibrowanych na tę właśnie presję. Dopiero takie 

wskaźniki i ustalona dla nich klasyfikacja pozwoli określić cele środowiskowe dla 

biocenozy jezior poddanych presji hydromorfologicznej.  

 MAKROZOOBENTOS: Metodyka oceny jezior na podstawie litoralnych 

bezkręgowców bentosowych została opracowana w IOŚ-PIB, w listopadzie 2012 (Soszka 

i in. 2013). Opracowany indeks wielowskaźnikowy LMI oparty na makrozoobentosie 

litoralnym wymaga przetestowania na niezależnych danych. Proces weryfikacji 

nowoopracowanego indeksu może doprowadzić do zmiany obecnych wartości 

granicznych indeksu, a tym samym do zmiany oczekiwanych celów środowiskowych.  

Z tego względu, zgodnie z decyzją GIOŚ,  jako cel środowiskowy podana została definicja 

stanu dobrego – w odniesieniu do omawianego elementu biologicznego – zawarta 

w rozporządzeniu MŚ w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
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ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych z dnia 9 

listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 258, poz. 1549). 

 ICHTIOFAUNA: metodyka oceny jezior na podstawie ryb została przyjęta przez 

GIOŚ wiosną 2013 r. (Białokoz i in. 2012) i obecnie jest interkalibrowana w skali 

europejskiej.  W uzgodnieniu z GIOŚ, przy wyznaczaniu celów środowiskowych dla 

jezior, wykorzystano wartość graniczną opracowanego metriksa LFI+ dla stanu dobrego 

(lub bardzo dobrego – jeśli stosowne) . 

 

Przyjęte w opracowaniu graniczne wartości wskaźników biologicznych zestawiono 

w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Specyficzne dla typu wartości graniczne wskaźników jakości wód jezior dla elementów 

biologicznych przyjęte przy ustalaniu celów środowiskowych dla jezior. 

Element/typ jeziora 

Stan ekologiczny (klasa) 

Bardzo 

dobry (I) 

Dobry 

(II) 

Umiarko-

wany (III) 

Słaby 

(IV) 

Zły 

(V) 

CHLOROFIL a (µg/L) 

Stratyfikowane, wsp. Schindlera 

<2 
<5 8 11 16 >16 

Stratyfikowane, wsp. Schindlera 

>2 
<7 13 21 33 >33 

Polimiktyczne, wsp. Schindlera <2 <10 19 30 42 >42 

Polimiktyczne, wsp. Schindlera >2 <10 23 40 68 >68 

FITOPLANKTON 

Indeks PMPL  ≤1 ≤2 ≤3 ≤4 >4 

MAKROFITY 

Indeks ESMI ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070 

FITOBENTOS 

Indeks IOJ >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150 

ICHTIOFAUNA  

Indeks LFI+ >0,71 >0,45 >0,25 >0,10 ≤0,10 

 

 

 WSPIERAJĄCE ELEMENTY FIZYCZNO-CHEMICZNE: obecnie stosowane kryteria 

klasyfikacji jezior na podstawie wspomagających elementów fizyczno-chemicznych  

ichemicznych zostały opracowane w roku 2007 i od 2008 roku obowiązują na mocy 

rozporządzenia klasyfikacyjnego. W drugiej połowie 2012 roku, na zlecenie GIOŚ 
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wartości graniczne wskaźników fizyczno-chemicznych zostały zweryfikowane  

i wprzypadku wielu elementów i dla wielu typów jezior uległy zmianie (Soszka, Kolada, 

Pasztaleniec 2012). W związku z tym, dla elementów wspomagających fizyczno-

chemicznych kryteria oceny określane Rozporządzeniem MŚ w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód są różne od tych, które zostały opracowane 

w 2012 roku. Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnione zostały nowe, 

zweryfikowane wartości graniczne klas dla wspierających elementów fizyczno-

chemicznych, które zostały zestawione w tabeli 2. 

 W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych jako 

cele środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 5 

Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód. 

 W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele 

środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 8 

Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód.  

 

Tabela 2. Specyficzne dla typu wartości graniczne wskaźników jakości wód jezior dla wspierających 

elementów fizyczno-chemicznych przyjęte przy ustalaniu celów środowiskowych dla jezior. 

 

Element/typ jeziora 

Stan ekologiczny (klasa) 

Bardzo 

dobry (I) 

Dobry 

(II) 

Umiarko-

wany 

(III) 

Słaby 

(IV) 

Zły 

(V) 

PRZEZROCZYSTOŚĆ (m) 

Typy: 1a, 1b, 2a, 5a, 7a ≥3,0 ≥2,5 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 3a, 6a ≥2,5 ≥1,8 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 2b, 5b, 7b ≥2,5 ≥1,2 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 3b, 6b, 4 ≥1,5 ≥1,0 Wartości granicznych nie ustala się 

PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLITYCZNA WŁAŚCIWA (μS/cm) 

Wszystkie typy 

Wartości 

granicznyc

h nie ustala 

się 

≤800 Wartości granicznych nie ustala się 

AZOT OGÓLNY (mgN/l) 

Jeziora stratyfikowane Wartości 

granicznyc

h nie ustala 

się 

≤1,5 

Wartości granicznych nie ustala się 
Jeziora niestratyfikowane ≤2,0 

FOSFOR OGÓLNY (mgP/l) 
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Typy 1a, 1b, 5a, 6a, 7a ≤0,030 ≤0,045 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 2a, 3a ≤0,045 ≤0,080 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 2b, 3b, 4 ≤0,065 ≤0,120 Wartości granicznych nie ustala się 

Typy: 5b, 6b, 7b ≤0,045 ≤0,060 Wartości granicznych nie ustala się 

TLEN ROZPUSZCZONY (mgO2/l) 

Jeziora stratyfikowane  

o gł. max >30m 
Wartości 

granicznyc

h nie ustala 

się 

4,01,2 Wartości granicznych nie ustala się 

Jeziora stratyfikowane  

o gł. max <30m 
4,03 Wartości granicznych nie ustala się 

1średnia w warstwie skokowej - szczyt stagnacji letniej 
2nie dotyczy jezior charakteryzujących się występowaniem metalimnetycznego minimum tlenowego (przy 

ocenie takich jezior należy zastosować dodatkowe kryteria: wzrost zawartości tlenu w hypolimnionie do 

4 mgO2/l lub średnia zawartość tlenu w warstwie wody 0-20m co najmniej 4 mgO2/l) 
3średnia  w warstwie wody 0-10m – szczyt stagnacji letniej 

 

 WSPIERAJĄCE ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE:  

Ponieważ służba hydrologiczna nie przeprowadza oceny hydromorfologicznej jezior, 

jako cel środowiskowy podana została definicja stanu bardzo dobrego – w odniesieniu 

do omawianego elementu – zawarta w rozporządzeniu MŚ z 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Ocena ryzyka błędnej klasyfikacji 

Ocena taka nie jest wykonywana, więc nie było możliwości jej uwzględnienia. 

 

Ad 2. Ustalenie celu środowiskowego, gdy stan JCW jest co najmniej dobry (jak 

w wariancie idealnym) 

Wszystkie elementy oceny muszą zachować swój dotychczasowy stan, czyli 

wartości wskaźników oceny nie mogą być niższe niż wartość graniczna stanów D/U. 

Jeżeli któryś element był w stanie bardzo dobrym, to zgodnie z zasadą niepogarszania 

stanu musi pozostać w stanie bardzo dobrym.  

Teoretycznie, w sytuacji idealnej wszystkie elementy oceny są równie 

wiarygodne (dają równie pewny wynik oceny), a stan JCW określa element najgorszy 

(zasada OOAO). Zatem, w JCW o stanie co najmniej dobrym żaden element klasyfikacji 

nie przekracza wartości granicznej stanu dobrego i umiarkowanego (D/U). W praktyce 

(w rzeczywistości) nie wszystkie elementy oceny, z natury, są równie wiarygodne lub 

wartości wskaźników elementów bardzo wiarygodnych mogą być zbliżone do wartości 

granicznej klas D/U (duża niepewność oceny). Dlatego wychodzimy z założenia, że 

każda interpretacja wyników oceny musi być dokonywana przez eksperta, który np. 

zastosuje dodatkowe kryteria przy ocenie jeziora na podstawie ESMI. Oznacza to, że 

sama wartość ESMI nie jest wystarczająca do wiarygodnej oceny części wód na 
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podstawie tego elementu biologicznego. W niektórych JCW zaklasyfikowanych jako 

dobre, jeden z elementów (najmniej wiarygodny, np. ze względu na naturalną zmienność 

w czasie i/lub przestrzeni lub wartość wskaźnika bliską granicy klas D/U) 

charakteryzuje się stanem poniżej dobrego (nieznaczne przekroczenie wartości 

granicznej). Wówczas taki element, zgodnie z RDW, może być odrzucony i nie wpływa 

na obniżenie klasy stanu do umiarkowanego. Jednak celem środowiskowym dla takiego 

elementu biologicznego będzie stan dobry.  O udziale eksperta w interpretacji wyników 

mówi załącznik nr 7 do rozporządzenia klasyfikacyjnego z 2011 r., a także Wytyczne CIS 

dot. oceny stanu i potencjału ekologicznego (WFD CIS Guidancedocument 

„Overallapproach …. 2003).  

 

Ad 3. Ustalenie celu środowiskowego, gdy stan JCW jest poniżej dobrego 

Przeprowadzenie procedury sprawdzającej: 

Generalnie, brak jest danych do przeprowadzenia pełnej procedury 

sprawdzającej (w zakresie prawdopodobnych przyczyn pogorszenia stanu 

ekologicznego i  prowadzonych działań ochronnych i naprawczych oraz ich efektów). 

Wskazano,  natomiast, te części wód jezior, w których uzasadnione jest ustalenie mniej 

rygorystycznych celów środowiskowych. Przywoływane wcześniej opracowanie pt. 

„Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń 

w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników  wodnych oraz w użytkowaniu ich zlewni” było 

źródłem informacji o jeziorach, które z przyczyn naturalnych nie spełniają kryteriów 

stanu dobrego i żadne działania naprawcze tego stanu nie poprawią. Sytuacja taka 

dotyczyła ogółem 17 jezior, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły jeziora typu 4 

(10 zbiorników). Ze względu na brak możliwości ustalenia odrębnych biologicznych 

i fizyczno-chemicznych kryteriów oceny stanu ekologicznego dla jezior w typie 4 stosuje 

się kryteria ustalone dla najbardziej zbliżonego charakterystyką typu 3b. Dla jezior 

przymorskich powinny być ustalone mniej rygorystyczne cele środowiskowe niż dla 

jezior typu 3b ze względu na ich cechy naturalne: bardzo dużą powierzchnię, małą 

głębokość, działanie wiatru powodującego w tych warunkach resuspensję osadów 

dennych, co sprzyja uwalnianiu biogenów i przyspieszeniu ich krążenia w ekosystemie. 

Z tego względu produktywność fitoplanktonu tych jezior jest bardzo wysoka i przyjęcie, 

jako docelowych, mniej rygorystycznych wartości wskaźników fitoplanktonowych, 

w porównaniu do celów środowiskowych dla jezior typu 3b, jest uzasadnione. Warunki 

naturalne oddziałują niekorzystnie na zespoły fitoplanktonu, makrofitów 

i makrobezkręgowców bentosowych, skutkiem czego cele środowiskowe wyrażone 

wskaźnikami opartymi na tych elementach biologicznych powinny być  mniej 

rygorystyczne niż w przypadku jezior typu 3b. Ze względu na brak aktualnych danych 

monitoringowych dla jezior przymorskich (z wyjątkiem jeziora Łebsko) trudno ustalić 

liczbowe, docelowe wartości jakichkolwiek wskaźników biologicznych. W przypadku 

jeziora Łebsko cel środowiskowy podano wyłącznie w odniesieniu do stężenia chlorofilu 

oraz wskaźnika fitobentosowego IOJ, badanych w 2011 roku. Docelowe wartości 

przedstawiono jako mniejsze lub równe w stosunku do stwierdzonej wartości chlorofilu 

a oraz większe lub równe w stosunku do aktualnej wartości wskaźnika IOJ. 
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Również w przypadku silnie zeutrofizowanych zanikających jezior, których procesu 

sukcesji nie da się odwrócić, ustalony został mniej rygorystyczny cel środowiskowy. 

W jeziorach tych, ze względu na ich dużą podatność na degradację, wynikającą przede 

wszystkim z cech morfometrycznych, należy się spodziewać, iż możliwe do podjęcia 

działania przede wszystkim będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jezior. W zlewni tego 

typu jezior nie zidentyfikowano oddziaływań, których zredukowanie bądź 

zlikwidowanie wpłynęłoby znacząco na poprawę ich stanu.  

W pojedynczych sytuacjach za przyjęciem mniej rygorystycznych celów 

środowiskowych zadecydowały uwarunkowania specyficzne dla danego jeziora. 

W przypadku humotroficznego Jeziora Rgielskiego o zasadowym odczynie i bardzo 

wysokiej zawartości wapnia (jezioro aloiotroficzne), jedynego zidentyfikowanego 

obecnie w Polsce o takich cechach i jednocześnie powierzchni przekraczającej 50 ha, 

ocena stanu ekologicznego  wymaga opracowania indywidualnych wartości granicznych 

dla elementów biologicznych w stanie dobrym. Podobnie, w przypadku Jeziora 

Czarnego, charakteryzującego się kwaśnym odczynem wody i bardzo wysoką naturalną 

zawartością związków humusowych, która ogranicza przezroczystość wód i uzasadnia 

wysokie stężenia fosforu, należy opracować specyficzne kryteria oceny. Wskazanie do 

obniżenia celów środowiskowych dla jeziora Lubiatówko wynikało z racji 

niekorzystnych uwarunkowań morfometryczno-hydrograficznych (ekstremalna 

podatność na naturalny proces starzenia się) w połączeniu z obecnością  licznej kolonii 

kormoranów zasiedlających wyspy na jeziorze. Ze względu na rezerwatowy charakter 

zbiornika i ochronę gatunkową kormorana czarnego nie ma możliwości zmniejszenia 

wpływu ptaków na jakość wód jeziora, dla którego celem środowiskowym powinno być 

utrzymanie obecnego stanu wód  (poniżej stanu dobrego). 

 

Ze względu na brak danych uzasadniających wyznaczenie mniej rygorystycznego 

celu dla pozostałych jezior reprezentujących gorszy niż dobry stan, celem 

środowiskowym jest dobry stan ekologiczny (bez rozważania odstępstw czasowych 

i żadnych innych). 

Cele środowiskowej dla SZCW i SCW (rzeczne, jeziorne, przejściowe 

i przybrzeżne) 

„METODA IDEALNA” PRZY PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW jest dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. O ile zdefiniowanie dobrego stanu 

chemicznego jest względnie proste, to konkretyzacja dobrego potencjału ekologicznego 

jest możliwa, jeśli dostępne są szczegółowe dane w zakresie wyznaczania SZCW wraz 

z uzasadnieniem ich wyznaczenia i przeprowadzonymi analizami w tym zakresie. 

Wskazanie celu środowiskowego dla SZCW powinno zostać dokonane poprzez: 

– Określenie dla każdej SZCW maksymalnego potencjału ekologicznego, 

z uwzględnieniem motywów dla których dana SZCW została wyznaczona jako 

silnie zmieniona. Maksymalny potencjał ekologiczny należy rozumieć jako 
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maksymalne zbliżenie do referencyjnego stanu ekologicznego osiągalne przy 

założeniu utrzymania sposobu korzystania z wód, który był motywem uznania jej 

za SZCW. Należy zwrócić uwagę, że może tu powstać informacja zwrotna – np. 

wskazanie na nieprawidłowe wyznaczenie SZCW w przypadku, gdy nastąpiło to 

bez dozwolonego motywu lub bez testów działań restytucyjnych i rozwiązań 

alternatywnych lub z testami wadliwie przeprowadzonymi (a takie przypadki 

były dość liczne w I okresie planistycznym); 

– Określenie dobrego potencjału ekologicznego, z przyjęciem jako „wzorzec 

odniesienia” maksymalnego potencjału określonego poprzednio. 

Podobnie jak w przypadku naturalnych części wód, dla niektórych SZCW 

mających obecnie bardzo dobry potencjał ekologiczny lub stan chemiczny, celem 

powinno być utrzymanie tego potencjału. 

 

METODA ZASTOSOWANA PRZY WYZNACZANIU CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W LATACH 

2012-2013. 

 

Uwarunkowania: 

 

– GIOŚ przy ocenie stanu na lata 2010-2012 posługiwał się wyznaczeniem SZCW i 

SCW zawartym w Planach gospodarowania wodami z pierwszego cyklu 

planistycznego. Wykonawca przy wyznaczaniu celów środowiskowych opierał 

się na wynikach przeglądu w zakresie wyznaczania silnie zmienionych 

i sztucznych części wód, realizowanego przez Regionalne Zarządy Gospodarki 

Wodnej na potrzeby aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami – zgodnie 

z decyzją Zamawiającego i zapisami SIWZ.  W wyniku nowego wyznaczenia: 

 status 98 JCW rzecznych został zmieniony z naturalnej (NAT)  na silnie 

zmienioną część wód (SZCW), oraz 3 JCW z naturalnej (NAT) na sztuczną 

część wód (SCW). W związku z powyższym wszystkim JCW, które zgodnie 

z nowym wyznaczeniem posiadają status SCZW/SCW, przypisano 

parametry charakteryzujące dobry potencjał. 

 Status 534 JCW rzecznych został zmieniony z silnie zmienionej (SZCW) na 

naturalną część wód (NAT), oraz status 2 JCW rzecznych został zmieniony 

Określenie „dobrego potencjału” zgodnie z tą metodą wymaga wiedzy, jakie konkretnie 

przekształcenia danej części wód są rzeczywiście niezbędne dla tego korzystania z niej, 

które było motywem wyznaczenia jej jako silnie zmienionej. Bez uwzględnienia tej 

wiedzy maksymalny potencjał będzie bowiem równy stanowi bardzo dobremu, a dobry 

potencjał – stanowi dobremu, wyznaczanie SZCW byłoby więc bezcelowe. 
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ze sztucznej (SCW) na naturalną część wód (NAT). W związku 

z powyższym wszystkim JCW, które zgodnie z nowym wyznaczeniem 

posiadają naturalny status, przypisano parametry charakteryzujące dobry 

stan. 

Dla obszaru RZGW w Krakowie uwzględniono najbardziej aktualne dane, 

tj. wyniki wstępnego wyznaczenia SCZW/SCW.  

 status 2 JCW przejściowych został zmieniony z naturalnej (NAT)  na silnie 

zmienioną część wód (SZCW).  

 Status 2 jednolitych części wód przybrzeżnych został zmieniony z silnie 

zmienionej (SZCW) na naturalną (NAT). Naturalny status JCW 

przybrzeżnych, zgodnie z nowym wyznaczeniem, został utrzymany. 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu , wyznaczono: 

 dla JCW rzecznych: 3394 JCW o statusie NAT, 1069 JCW o statusie 

SZCW oraz 123 JCW o statusie SCW. 

 dla JCW przejściowych: 4 JCW o statusie NAT oraz 5 JCW o statusie 

SZCW, 

 dla JCW przybrzeżnych: 9 JCW o statusie NAT oraz 1 JCW o statusie 

SZCW. 

– Parametry dla dobrego potencjału wód, zawarte w Projekcie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, różnią się 

w niektórych przypadkach od parametrów dla oceny stanu z 2012 r. Różnice te 

pojawiają się w przypadku takich wskaźników biologicznych jak: Fitobentos 

i Makrobezkręgowce bentosowe, a w przypadku wskaźników fizykochemicznych 

- w zakresie substancji rozpuszczonych (ocenianych tylko w JCW naturalnych).  

Cele środowiskowe dla SZCW i SCW rzecznych 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych 

w zakresie elementów biologicznych były zapisy Projektu Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych.  

Biologiczne parametry charakteryzujące cel środowiskowy dla dobrego potencjału wód 

zostały przypisane zgodnie z załącznikiem nr 2 do powyższego Projektu Rozporządzenia, 

zawierającego wartości graniczne wskaźników jakości wód, odnoszące się do 

jednolitych części wód powierzchniowych takich jak kanał, struga, strumień, potok oraz 

rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione.  

Przy ustalaniu parametrów charakteryzujących cel środowiskowy w zakresie 

elementów fizykochemicznych, dla SZCW i SCW rzecznych, zgodnie z decyzją 

Zamawiającego, opierano się wskaźnikach zawartych w opracowaniu pn. „Weryfikacja 

wartości granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów 
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fizykochemicznych z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla poszczególnych 

typów wód”. Opracowanie to nie wskazuje wartości granicznych dla JCW o typie 0, 

dlatego SZCW i SCW o tym typie nie przypisano parametrów charakteryzujących cel 

środowiskowy w zakresie elementów fizykochemicznych. 

 

Cele środowiskowe dla SZCW przejściowych i przybrzeżnych 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW przejściowych 

i przybrzeżnych w zakresie elementów biologicznych były zapisy Projektu 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Parametry charakteryzujące 

cel środowiskowy dla dobrego potencjału wód zostały przypisane zgodnie 

z załącznikami 3 (dla JCW przejściowych) i 4 (dla JCW przybrzeżnych) do 

Rozporządzenia, zawierającymi wartości graniczne wskaźników zarówno dla JCW 

naturalnych jak i silnie zmienionych. Zgodnie z zapisami Projektu Rozporządzenia, 

kryteria oceny stanu ekologicznego JCW przejściowych i przybrzeżnych są zatem 

tożsame z kryteriami oceny potencjału ekologicznego. 

 

Cele środowiskowe dla SZCW jezior 

W aktualnym PGW, spośród 1038 JCW jeziornych 75 jezior uznano za silnie 

zmienione. Weryfikacja przeprowadzona w roku 2011  spowodowała, że liczba SZCW 

jeziornych wzrosła i wynosi obecnie 123 jeziora (tabela 3). 
 

Tabela 3. Liczba SZCW jezior wyznaczonych w pierwszym PGW oraz po weryfikacji w roku 2012. 

 

Kategoria 

JCW 

jezior 

Status JCW wg 

PGW 

Aktualny status 

JCW 

Liczba 

jezior 
% 

Liczba 

jezior 
% 

NAT 963 92,8 915 88,2 

SZCW 75 7,2 123 11,8 

Suma 1038 100,0 1038 100,0 

 

W wyniku weryfikacji 910 jezior nie zmieniło swojej kategorii. 88 przeszło 

z kategorii naturalnych do silnie zmienionych, natomiast 40 z kategorii SCZW do jezior 

naturalnych.  

Założono, że 6 jezior nieuwzględnionych w PGW zalicza się do naturalnych i tak 

zostały oznaczone w tabeli celów środowiskowych (załącznik 6). 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW jest dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.  Zgodnie z rozporządzeniem 

klasyfikacyjnym MŚ  z 2011 r. (Dz. U. nr 257, poz. 1545) kryteria oceny stanu 

ekologicznego są tożsame z kryteriami oceny potencjału ekologicznego.  
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Zatem, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, podane, w załączniku 6, jako cel 

środowiskowy dla wyznaczonych silnie zmienionych części wód jezior, wartości 

odnoszą się do tych samych wskaźników i tych samych normatywów, jak w przypadku 

naturalnych części wód. Takie podejście budzi wątpliwości. Jeśli JCW może osiągnąć 

dobry stan ekologiczny przy koniecznych do utrzymania zmianach 

hydromorfologicznych to oznacza, że wyznaczenie SZCW nie jest potrzebne. Chyba że 

w ocenie nie uwzględniono wskaźników skalibrowanych na wszystkie oddziałujące 

presje, w tym hydromorfologiczne, które zdecydowały o wyznaczeniu SZCW 

i w rzeczywistości osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego jest niemożliwe.  

Przykładem takiej sytuacji jest Jezioro Białe Włodawskie, wyznaczone jako SZCW, 

którego stan/potencjał na podstawie wskaźników wrażliwych na eutrofizację (PMPL, 

ESMI) oceniony został jako bardzo dobry. Jednocześnie charakterystyka zespołu 

makrofitów wskazuje na znaczne przekształcenie tego zespołu na skutek modyfikacji 

morfologicznych strefy brzegowej, czego wskaźnik ESMI nie odzwierciedla (bo 

skalibrowany jest na eutrofizację). Zatem stan Jeziora Białe Włodawskie nie musi w 

rzeczywistości być bardzo dobry.  Wskazany cel środowiskowy (załącznik nr 6) odnosi 

się wyłącznie do eutrofizacji, a powinien odnosić się do wszystkich presji, również 

przekształceń morfologicznych (na co brakuje wskaźnika).  

W przypadku LMI (wskaźnik oparty na bezkręgowcach), o ile sam wskaźnik, 

będący w fazie testowania, jest skalibrowany na tzw. presję ogólną (general 

degradation) i nadaje się z tego względu również do oceny zmian hydromorfologicznych, 

to przy ustalaniu potencjału należałoby wziąć pod uwagę skalę niemożliwych do 

wyeliminowania przekształceń hydromorfologicznych. Skutkowałoby to bardziej 

liberalną wartością graniczną tego wskaźnika dla dobrego potencjału, w stosunku do 

wartości dla dobrego stanu. 

Podsumowując, do oceny wpływu przekształceń hydromorfologicznych  

konieczne jest posługiwanie się wskaźnikami biologicznymi skalibrowanymi na te 

właśnie presje. Dopiero takie wskaźniki i ustalona dla nich klasyfikacja 

stanu/potencjału ekologicznego pozwalają określić właściwe cele środowiskowe.  

Z tego względu, jako cel środowiskowy dla wszystkich jezior zaliczonych do SZCW 

wskazano co najmniej dobry potencjał ekologiczny (i dobry stan chemiczny), 

pomimo, że niektóre z tych części wód charakteryzują obecnie wartości 

elementów biologicznych odpowiadające stanowi bardzo dobremu. 

 

Cele środowiskowe dla JCWPd 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych zostały określone w art. 4  ust. 1 lit. b  

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to: 

 zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 
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 niepogarszanie  się stanu jednolitych części wód podziemnych; 

 ochrona i przywrócenie dobrego stanu wód podziemnych oraz zapewnienie 

równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych w celu osiągnięcia 

dobrego stanu do 2015 r.; 

 odwrócenie znaczących i utrzymujących się rosnących trendów stężeń 

zanieczyszczeń  powstałych wskutek działalności człowieka. 

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 RDW, dobry stan wód podziemnych określa 

zarówno dobry stan ilościowy, jak i chemiczny.  

Stan ilościowy jest określeniem stopnia, w jakim pobór wody ma wpływ na część wód 

podziemnych. Zgodnie z załącznikiem V RDW dobry stan ilościowy charakteryzuje 

nieprzekraczanie dostępnych zasobów wód podziemnych przy długoterminowej 

średniorocznej wartości poboru wód. Oznacza to, że zwierciadło wód podziemnych nie 

podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby skutkować: 

 nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

 wystąpieniem znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio 

zależnych od wód podziemnych, 

 zmianom kierunku przepływu wód podziemnych i dopływem wód słonych lub 

innych wód mogących powodować pogorszenie stanu chemicznego wód 

podziemnych. 

 

Zgodnie z Załącznikiem V RDW dobry stan chemiczny wód podziemnych występuje 

wtedy gdy spełnione są warunki, takie, że stężenia zanieczyszczeń:  

 nie wykazują efektów zasolenia lub innych mogących powodować pogorszenie 

stanu chemicznego, 

 nie przekraczają norm jakości mających zastosowanie na mocy właściwego 

prawodawstwa wspólnotowego, 

 wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie 

zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe lub 

nie spowodują znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio 

zależnych od wód, 

 zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej, świadczącej o ogólnej 

mineralizacji, nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych. 

Uregulowanie powyższych kwestii w polskim prawodawstwie nastąpiło w ustawie 

Prawo wodne oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 23 lipca 2008 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143 

poz. 896). W ww. rozporządzeniu w odniesieniu do stanu chemicznego wskazano 

konkretne wartości stężeń wskaźników fizykochemicznych charakteryzujących stany 

dobry. Dla stanu ilościowego przyjęto, że  jest on dobry gdy spełnione są następujące 

warunki: 
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 zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od średniego wieloletniego 

rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych, 

 zwierciadło wód podziemnych nie podlega zmianom wynikającym z działalności 

człowieka, powodującym niespełnienie celów środowiskowych określonych dla 

wód powierzchniowych i podziemnych, wystąpienie znacznych szkód w 

ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych, zmiany 

kierunku przepływu wód podziemnych i dopływem wód słonych lub innych wód 

mogących powodować pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. 

 

W świetle przepisów wynikających z prawodawstwa polskiego oraz unijnego 

podstawą ustalenia celu środowiskowego dla  JCWPd  będzie dobry stan ilościowy 

i chemiczny. 

Zdefiniowanie dobrego stanu chemicznego powinno polegać na przypisaniu częściom 

wód podziemnych kryteriów charakteryzujących dobry stan. Zgodnie z powyższym oraz 

§4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 23 lipca 2008r., cele 

środowiskowe dla wód podziemnych są reprezentowane przez wartości określone dla 

co najmniej klasy III jakości wód podziemnych. Zdefiniowanie dobrego stanu 

ilościowego polegać będzie na opisaniu czy w obrębie JCWPd nie występują 

przekroczenia dostępnych zasobów do zagospodarowania oraz znaczne zmiany 

zwierciadła wody. 

 

Przy określaniu celów środowiskowych dla wód podziemnych należy przede 

wszystkim oprzeć się na wynikach oceny stanu JCWPd obejmującej stan chemiczny  

i ilościowy opracowanej  w ramach Państwowego Programu Monitoringu.  

W przypadku JCWPd będących w dobrym stanie chemicznym lub ilościowym ustalonym 

celem środowiskowym będzie utrzymanie dobrego stanu. Zdefiniowanie tego celu  

polegać będzie na przypisaniu częściom wód kryteriów charakteryzujących dobry stan 

chemiczny lub ilościowy.   

 

Dla jednolitych części wód podziemnych będących w stanie chemicznym lub 

ilościowym poniżej dobrego, celem środowiskowym będzie osiągnięcie dobrego stanu, 

zdefiniowanego przez odpowiednie elementy ilości i jakości.  

 

Z zastrzeżeniem, że nie wystąpią przesłanki upoważniające do ustalenia celu mniej 

rygorystycznego dla JCWPd (derogacja 4.5 RDW). 

W ramach analizy przesłanek, należy:  

- dokonać identyfikacji wskaźników charakteryzujących stan poniżej dobrego. 

Źródłem tych danych będą szczegółowe wyniki testów wykonywane w ramach 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.  

- sprawdzić czy istnieją podstawy upoważniające do pozostawienia jakichś 

elementów w stanie słabym. Na tym etapie konieczne jest rozpoznanie 
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czynników sprawczych powodujących przekroczenia stanu dobrego. Źródłem 

informacji powinny być plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

W przypadku stwierdzenia, że JCWPd nie osiągnie celu środowiskowego w 

obowiązującym cyklu planistycznym wówczas należy przystąpić do analizy 

wyłączeń wg RDW.  

 

 

METODA ZASTOSOWANA PRZY WYZNACZANIU CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W LATACH 

2012-2013. 

 

Zgodnie z założeniami pracy, cele środowiskowe w perspektywie do 2021 r., 

należy ustalić dla 172 jednolitych części wód podziemnych.  

Na wstępie należy przypomnieć, że podział Polski na 172 JCWPd jest podziałem 

„nowym”. Dotychczas tj. w pierwszym cyklu planistycznym obowiązywał podział na 161 

JCWPd. W 2008 r. opracowano nową koncepcję wydzielenia JCWPd i w oparciu o nią 

dokonano podziału obszaru Polski na 172 JCWPd. W wyniku „nowego” podziału, 

skorygowano granice wielu części wód oraz wyznaczono nowe części wód. Przy czym 

zgodność granic pozostała w przypadku 62 JCWPd. W wyniku wydzielenia nowych 

JCWPd uległa również zmianie kodyfikacja poszczególnych części wód.  

Zgodnie z metodyką idealną ustalania celów środowiskowych dla JCWPd, 

punktem wyjścia do wszelkich analiz jest znajomość oceny stanu części wód.  

Ocena stanu 172 JCWPd za rok 2012, została opracowana przez PIG-PIB 

w ramach umowy z GIOŚ, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 

23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 143 poz. 896). Do jej sporządzenia wykorzystano badania stanu 

chemicznego JCWPd oraz informacje o zasobach, poborze wody oraz wyniki badań 

położenia zwierciadła wód podziemnych w JCWPd, niezbędne do określenia stanu 

ilościowego.  

Dalsze analizy dotyczące ustalania celów środowiskowych dla JCWPd 

przeprowadzono w oparciu o wyniki opracowania pn. „Charakterystyka wód 

podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Praca ta 

obejmuje wstępną (podstawową) charakterystykę wszystkich JCWPd, oraz poszerzoną 

charakterystykę części wód przygranicznych oraz zagrożonych, w celu ustalenia 

bardziej precyzyjnej oceny znaczenia tych zagrożeń i określenia wszelkich działań 

wymaganych na mocy art. 11 RDW.  

W świetle powyższego ustalono cele środowiskowe dla 172 JCWPd w następujący 

sposób: 

1. W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką wód 

podziemnych…” jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, 

celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został 

zdefiniowany poprzez przypisanie parametrów charakteryzujących dobry 
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stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych. 

2. W odniesieniu do JCWPd, zidentyfikowanych zgodnie z „Charakterystyką wód 

podziemnych…” jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, 

a będących zgodnie z oceną stanu na rok 2012 w stanie dobrym, brak było 

podstaw do wskazania przesłanek do ustalenia odstępstw od celów 

środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan 

chemiczny i ilościowy. Cel ten został zdefiniowany poprzez przypisanie 

parametrów charakteryzujących dobry stan chemiczny lub ilościowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

3. Wobec JCWPd zidentyfikowanych jako zagrożone, a będących zgodnie 

z oceną stanu na rok 2012 w stanie słabym, zastosowano wstępną 

procedurę wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. 

Procedurę przeprowadzono na podstawie zapisów Wytycznych2. Przyjęte 

założenia nie spełniają wszystkich wymagań dot. przedstawionej 

w Wytycznych procedury, zwłaszcza w zakresie szczegółowego uzasadnienia, 

które powinno znaleźć się w odpowiednim planie gospodarowania wodami. 

4. Zgodnie z metodyką idealną, przy ustalaniu celu środowiskowego konieczne 

jest określenie wskaźników, które zadecydowały o osiągnięciu stanu poniżej 

dobrego– etap ten  zrealizowano w oparciu o wyniki oceny stanu JCWPd 

za rok 2012, w którym wskazano przyczyny stanu słabego.  

5. Kolejnym krokiem była identyfikacja przyczyn zagrożenia nieosiągnięciem 

celów środowiskowych dla JCWPd, na podstawie informacji zawartych 

w Kartach charakterystyk JCWPd, które stanowią jeden z elementów 

„Charakterystyki wód podziemnych…”. 

 

Celem niniejszej pracy nie było wskazywanie odstępstw od celów 

środowiskowych z art. 4 ust. 4 (przedłużenie terminu), ani ustalenie mniej 

rygorystycznych celów (art. 4 ust. 5). Jednakże z uwagi na analizę udostępnionych 

Wykonawcy materiałów możliwe było wstępne wskazanie ww. odstępstw, które 

w oparciu o wiedzę nt. presji i oddziaływań oraz przeprowadzenie procedury wyłączeń 

powinny zostać ostatecznie potwierdzone. 

W tym miejscu można przytoczyć zapisy Wytycznych, które wskazują, iż relacja 

między art. 4 ust. 4 i art. 4 ust. 5 RDW nie ma charakteru hierarchicznego. Oznacza to, że 

w pierwszej kolejności należy udowodnić wykluczenie przedłużenia terminu, zanim 

rozważy się ustalenie mniej rygorystycznych celów. Poniższy schemat prezentuje 

procedurę stosowania wyłączeń, zgodnie z Wytycznymi. 

                                                 

 
2 Wspólna strategia wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 20: Wytyczne 
dotyczące wyłączeń  z realizacji celów środowiskowych, Raport techniczny, 2009 r. 
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Schemat prezentujący stopniową analiza wyłączeń z dobrego stanu. Pomarańczowe pola 
odnoszą się do art. 4 ust. 5, zaś zielone, z wyjątkiem pierwszego pola, do art. 4 ust. 4. 
Należy zauważyć, że jeśli celem jest „dobry stan” (zielone pola), to jego osiągnięcie muszą 
potwierdzić dane uzyskane w procesie monitorowania (źródło: Wytyczne). 
 

 

Po bardzo wstępnym przeprowadzeniu powyższej procedury, wskazano JCWPd dla 

których należy rozważyć  ostateczne ustalenie odstępstw od celów środowiskowych. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy: 

 Art. 4 ust. 4 RDW - dla 9 JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny 

i ilościowy, z propozycją przedłużenia terminu jego osiągnięcia, 

 Art. 4 ust. 5 RDW - dla 19 JCWPd zaproponowano ustalenie mniej 

rygorystycznych celów w zakresie wskaźników wytypowanych w ocenie stanu 

jako przyczyny słabego stanu chemicznego JCW; mniej rygorystyczny cel zakłada 

ochronę stanu przed dalszym pogorszeniem, a więc parametry będące w stanie 

słabym nie mogą ulec dalszemu pogorszeniu, a pozostałe wskaźniki powinny 

osiągnąć dobry stan. Propozycja ustalenia mniej rygorystycznego celu została 
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uwidoczniona w zestawieniu JCWPd poprzez wskazanie które parametry mogą 

osiągnąć stan gorszy od dobrego, tj. wartość odpowiadającą stanowi poniżej 

dobrego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem. W zakresie stanu 

ilościowego, mniej rygorystyczny cel oznacza ochronę stanu ilościowego przed 

dalszym pogorszeniem. W zestawieniu JCWPd podano informację o zasobach 

wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania, które stanowią jeden 

z parametrów ilościowych charakteryzujących cel środowiskowy. Suma 

wszystkich poborów wód podziemnych w JCWPd nie może przekraczać tej 

wartości. W przypadku nadmiernego poboru nie można zezwalać na podłączanie 

się nowych użytkowników wód podziemnych. Nie dopuszcza się dalszego 

rozdysponowania zasobów wód podziemnych. 

 

Odstępstwo z art. 4(5) zaproponowano w odniesieniu do JCWPd, które są w takim 

stopniu przekształcone przez człowieka, albo warunki naturalne występujące w jej 

obrębie są takie, iż można przypuszczać, że osiągnięcie celu środowiskowego byłoby 

niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne. Szczegółowe analizy w tym zakresie 

byłby możliwe jedynie po pozyskaniu dokładnych danych, w tym analizy presji 

i wpływów. 

 

Uwzględnienie korelacji pomiędzy oddziaływaniami JCWP oraz 

JCWPd. 

 

„METODA IDEALNA” PRZY PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH 

 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWPd, dodatkowym elementem 

metody powinna być weryfikacja czy zmiany stanu wód podziemnych nie powodują 

„znacznych szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych”. 

Informacje odnośnie związku wód podziemnych z ekosystemami powierzchniowymi od 

wody zależnymi oraz informacje o ewentualnych szkodach w ekosystemach lądowych 

zależnych od wód podziemnych,  mogą być pozyskiwane z poniżej omówionych źródeł. 

Głównym źródłem informacji na ten temat może być baza danych o obszarach 

Natura 2000, która docelowo powinna zawierać wpisy o wynikających ze złego stanu 

wód podziemnych zagrożeniach o kodach: J02.07, J02.08, J02.09 (to są kody zagrożeń 

dla przedmiotów ochrony Natura 2000, związanych z wodami podziemnymi), dla 

poszczególnych obszarów Natura 2000. Pomocniczym źródłem informacji mogą być: 

- wyniki monitoringu przyrodniczego siedlisk przyrodniczych krytycznie zależnych od 

wód podziemnych (źródła petryfikujące 7220, torfowiska alkaliczne 7230) oraz 

częściowo zależnych od wód podziemnych (rzeki włosienicznikowe 3260, źródliskowe 
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postaci lasów lęgowych 91E0), w zakresie odpowiedniego wskaźnika sygnalizującego 

niezadowalające (U1) lub złe (U2) zasilanie wodami podziemnymi. 

- wpisy o "zagrożeniu" niewłaściwym stanem ekosystemów wynikającym ze złego stanu 

wód podziemnych, w odpowiednich częściach planów ochrony/zadań ochronnych dla 

przyrodniczych obszarów chronionych; 

- wpisy o zagrożeniach związanych ze spadkiem poziomu wód podziemnych, wpisane 

w programach ochrony przyrody opracowywanych jako obligatoryjna część planów 

urządzenia lasu wszystkich nadleśnictwach Lasów Państwowych w Polsce. 

Zidentyfikowane sygnały o zagrożeniach dadzą się przypisać przestrzennie za pomocą 

narzędzi GIS do odpowiednich jednolitych części wód podziemnych, a ponieważ 

pokrycie terenu obszarami Natura 2000, formami ochrony przyrody, czy nawet 

nadleśnictwami jest gęstsze niż wydzielenie części wód podziemnych, przypisanie to 

będzie dość jednoznaczne. Mimo, że każde z tych źródeł informacji ma ograniczone 

pokrycie przestrzenne, zastosowane razem powinny dać zbliżony do rzeczywistego  

i kompletnego obraz wynikających ze złego stanu wód podziemnych zagrożeń dla 

zależnych od nich ekosystemów lądowych.  

Przy docelowej dobrej jakości wszystkich w/w źródeł i ich pełnym 

wykorzystaniu zakłada się, że w tych częściach wód podziemnych, dla których żadne 

źródło informacji nie sygnalizuje niewłaściwego stanu ekosystemów lądowych 

zależnych od wód podziemnych, stan ten jest właściwy.  

 

METODA ZASTOSOWANA PRZY WYZNACZANIU CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W LATACH 

2012-2013. 
 

Opis metody idealnej powstał przed otrzymaniem niezbędnych wyników oceny 

stanu, w szczególności  wyników poszczególnych testów klasyfikacyjnych realizowanych 

w ramach „Monitoringu stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych w dorzeczach w latach 2012– 2014”, Etap II – Zadanie nr 8. Po otrzymaniu 

niezbędnych materiałów, zweryfikowano podejście metodyczne, uwzględniając 

otrzymane wyniki. Metoda idealna, nie mogła mieć więc w pełni zastosowania przy 

ustalaniu celów środowiskowych w latach 2012-2013.  

Zakładano weryfikację czy zmiany stanu wód podziemnych nie powodują 

„znacznych szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych”. 

Szczegółowa weryfikacja zagrożeń została jednak przeprowadzona w ramach oceny 

stanu i testów klasyfikacyjnych, których krótką charakterystykę zawarto poniżej.  

 

 Test C.3 – Ochrona ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych 

Przeprowadzenie testu miało na celu określenie czy zawartość substancji 

zanieczyszczających w wodach podziemnych stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla 

funkcjonowania ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych (ELZPd, 

ang. GWDTE), występujących w danej JCWPd. 
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 Test I.3 – Ochrona ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych 

Celem testu było ustalenie czy pobór lub zmiana warunków krążenia wód 

podziemnych w strefie oddziaływania na chroniony ekosystem lądowy nie zmienia 

w jego obrębie stosunków wodnych na niekorzystne i mogące powodować lub 

powodujące jego degradację. 

 

Wyniki testów zawartych w ocenie stanu JCWPd za rok 2012, przeniesiono do 

przygotowanego zestawienia (bazy) JCWPd.  

Jeżeli wynik powyższych testów wskazywał na słaby stan JCWPd, to celem 

środowiskowym dla JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego 

zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami dla tego stanu. Jeśli bowiem dobry stan 

jakościowy i ilościowy zostanie osiągnięty, to nie wystąpi zagrożenie powstaniem 

znacznych szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych. 

Dla JCWPd którym w wyniku oceny stanu przypisano dobry stan w zakresie 

w/w testów, celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu wód.  

 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca zobligowany był do przedstawienia 

informacji o powiązaniu JCWP z JCWPd wraz z podaniem kodu powiązanej JCWP. 

Informacje te zostały zatem przygotowane w formie zestawienia w tabeli, która 

połączona została z bazą JCWPd na zasadzie relacji. Dzięki utworzeniu takiej bazy, 

uzyskano zestawienie kodów JCWP będących w relacji z wodami podziemnymi.  

 

Materiałem źródłowym do przygotowania zestawienia powiązanych JCWP z JCWPd 

były: 

 warstwa „shp” o stanie torfowisk alkalicznych „Torfowiska alkaliczne 7230 - baza 

danych” z „Programu Ochrony Torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych 

z nimi zagrożonych gatunków – skalnicy torfowiskowej, lipiennika loesela, 

miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej”.3 Do torfowisk alkalicznych 

zalicza się neutralne i zasadowe młaki, niskie torfowiska źródliskowe 

i przepływowe. Torfowiska alkaliczne powstają w miejscach wycieku wód 

podziemnych zawierających różne ilości jonów zasadowych (głównie wapnia). 

Siedlisko to jest stale wysycone wodą, poziom wód gruntowych jest zbliżony do 

poziomu gruntu (jest równy z nim, trochę wyższy lub nieznacznie niższy) 

i stosunkowo stabilny.4 Wobec powyższego możliwe było wykorzystanie tych 

danych do analizy korelacji wód podziemnych z ekosystemami lądowymi. 

 opracowanie pod nazwą „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych 

relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy 

                                                 

 
3 Programy ochrony: torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków – 
skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej, Klub 
Przyrodników. 
4 „Monitoring siedlisk przyrodniczych – Przewodnik metodyczny cz. III”, opracowanie zbiorowe pod 
redakcją Wojciecha Mroza, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2012r. 
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w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego Warty)” udostępnione przez 

Zamawiającego. Do przeprowadzonej analizy posłużyła warstwa mokradeł, która 

zawierała informację m.in. o torfowiskach wysokich, niskich czy gytiowiskach. 

Jednakże z wyżej wymienionej warstwy wyeliminowane zostały torfowiska 

wysokie, z tego względu, iż odznaczają się one warstwą słabo przepuszczalną, 

dlatego też wody podziemne nie pozostają z nimi w oddziaływaniu. 

 
Kolejnym etapem było utworzenie przestrzennej zależności pomiędzy JCWPd, 

 a występującymi na ich obszarze torfowiskami alkalicznymi oraz mokradłami w relacji 

z jednolitymi częściami wód powierzchniowymi, jednolitymi częściami wód 

przejściowymi oraz jednolitymi częściami wód jezior. Powyższej analizy dokonano 

w oparciu o narzędzia GIS, dlatego możliwe było utworzenie bazy wynikowej tj. 

przedstawienia powiązania jednolitych części wód podziemnych z jednolitymi częściami 

wód powierzchniowych. W bazie zawarto kody JCWP powiązanych z JCWPd.  

Ocena stanu JCWPd wskazuje zatem na wpływ stanu JCWPd na ekosystemy 

lądowe zależne od wód podziemnych, a dzięki powiązaniu JCWPd z JCWP poprzez 

ekosystemy zależne od wód podziemnych,  można otrzymać konkretną informację, na 

jakie JCWP może wpływać słaby stan wód podziemnych. 

 

 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych 

Celem środowiskowym jest „osiągniecie zgodności ze wszystkimi normami i celami” dla 

każdego z obszarów chronionych. W stosunku do poszczególnych typów tych obszarów: 

Jednolite części wód powierzchniowych , przeznaczone do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

 

„Normy i cele” określają tu normy jakości wody do spożycia. Wskaźniki ujęte 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728), były podstawą do 

uwzględnienia tego typu obszarów w ustalaniu celów środowiskowych. Kryteria te 

stanowią DODATKOWY wymóg celu środowiskowego dla jednolitej części wód, 

albowiem nie jest możliwe (a przede wszystkim racjonalne) podanie w tym przypadku 

celu bardziej rygorystycznego.Wody powierzchniowe ujmowane na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, których stan zagrożony jest 

pogorszeniem, należy chronić przez ustanowienie strefy ochronnej ujęcia na mocy aktu 

prawa miejscowego. Jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu. 

Wniosek: przypisanie dodatkowego celu, który nie będzie dotyczył całej JCWP. 

JCW przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, zidentyfikowano w oparciu o aktualny (pochodzący z 2013 

roku) Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody 
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na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ZL – 1). Jednolitym 

częściom wód znajdującym się w powyższym wykazie przypisano dodatkowy cel 

środowiskowy. 

Jednolite części wód podziemnych, przeznaczone do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

168 JCWPd znajduje się w aktualnym Wykazie jednolitych części wód podziemnych 

przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia (ZL – 2).  

Dla JCWPd znajdujących się w powyższym wykazie, istnieje konieczność 

przypisania dodatkowego celu środowiskowego. Celem dla w/w obszarów chronionych 

jest utrzymanie stałej jakości wskaźników fizykochemicznych wód przeznaczonych do 

spożycia, która nie będzie skutkować koniecznością modyfikacji procesów uzdatniania 

wód lub wprowadzeniem uzdatniania wód podziemnych na ujęciach wód podziemnych.  

Wody podziemne ujmowane na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, których stan zagrożony jest pogorszeniem należy chronić 

przez ustanowienie strefy ochronnej ujęcia na mocy aktu prawa miejscowego. Strefa 

ochronna ujęcia powinna stanowić obszar działań skierowanych na konkretne 

przyczyny zagrażające pogorszeniu stanu. Jakość wody do spożycia nie powinna ulegać 

pogorszeniu. 

Wniosek: Przypisanie dodatkowego celu dla JCWPd przeznaczonych do poboru 

wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ZL – 

2), o treści: jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu. 

Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym 

Założono, że będzie to wykaz pusty. Nie ma więc możliwości opracowywania 

metodyki określania celów, jeżeli nie ma elementów do jakich te cele miałyby być 

zastosowane. 

Wniosek: brak wpływu na cele dla JCW. 

 

Jednolite części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; 

 

Obecnie wykaz dot.  JCWP przeznaczonych do celów rekreacyjnych odnosi się 

właśnie do części wód a nie miejsc np. kąpielisk wyznaczonych punktowo. Taka sytuacja 

nie powinna determinować wyznaczenia celu dla całej część wód jakim jest poprawa 

warunków sanitarnych. Dla wszystkich części wód, znajdujących się w wykazie JCW 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, podane zostały 

DODATKOWO wymogi dotyczące kąpieliska zlokalizowanego na tej części wód. W tym 

przypadku, bowiem, nie da się określić celu bardziej rygorystycznego, gdyż cele są 
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nieporównywalne. Dotyczą zupełnie innych charakterystyk wody, np. nie można 

przypisywać wymogu dotrzymania warunków sanitarnych na głęboczku jeziora, bo 

kąpielisko wyznaczone jest przy brzegu jeziora i w tym miejscu istotne są warunki 

sanitarne, które mogą być zupełnie inne niż na głęboczku. To samo dotyczy wskaźników 

eutrofizacji, które ocenia się dla głęboczka jeziora. Analogiczna sytuacja ma miejsce 

w zbiornikach oraz na dużych rzekach. Cel dla tego obszaru chronionego powinien 

obowiązywać dla wyznaczonego kąpieliska. Przez definicję kąpieliska należy rozumieć 

wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się.5 

Wniosek: przypisanie dodatkowego celu, który nie będzie dotyczył całej JCWP. 

JCW przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, zidentyfikowano 

w oparciu o aktualny (pochodzący z 2013 roku) Wykaz jednolitych części wód 

powierzchniowych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (RK – 

1). Jednolitym częściom wód znajdującym się w powyższym wykazie przypisano 

dodatkowy cel środowiskowy. 

Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych; 

Ocena stopnia eutrofizacji JCW w Polsce wymagana tzw. Dyrektywą Ściekową  

oraz Dyrektywą Azotanową, w świetle polityki wodnej Unii Europejskiej, jest tożsama 

z oceną stanu ekologicznego (patrz Wytyczne WFD CIS do oceny eutrofizacji, Soszka, 

2009). Jak wiadomo, najpoważniejszym zagrożeniem jakości wód w Polsce jest 

eutrofizacja wywołana antropogenicznie. Jej najbardziej spektakularnym objawem jest 

wzrost obfitości glonów planktonowych. Według definicji stanu dobrego, w odniesieniu 

do elementu biologicznego „fitoplankton”, w stanie tym zmiany w składzie i liczebności 

fitoplanktonu nie wskazują na przyspieszony wzrost glonów, powodujący niepożądane 

zakłócenia  równowagi ekologicznej jednolitej części wód.  W świetle powyższego oraz 

w nawiązaniu do konieczności wskazania celów środowiskowych dla JCWP należy 

przyjąć, iż celem dla nich jest dobry stan ekologiczny. 

Wniosek: brak wpływu na cele dla JCW. 

Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych; 

„Normy i cele” zostały  przyjęte wg standardu bazowego, wymogu wynikającego 

z Dyrektywy Azotanowej w zakresie: 

- obniżenia zanieczyszczenia azotanami poniżej 50 mg/l gdy stężenie to jest 

przekroczone, a zapobieżenia wzrostowi powyżej 50 mg/l gdy istnieje 

zagrożenie takim wzrostem, 

                                                 

 
5
źródło: http://sk.gis.gov.pl/ 

http://sk.gis.gov.pl/
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- zapobieżenie eutrofizacji ze źródeł rolniczych naturalnych jezior 

słodkowodnych, innych zbiorników słodkiej wody, ujść rzek, wód 

przybrzeżnych i wód morskich. 

Należy tu zwrócić uwagę, że powyższe „normy” odnoszą  się nie tylko do „znaczących” 

wód wskazanych bezpośrednio jako JCWP rzeczne i jeziorne, ale także do zlewni JCWP 

i niewielkich cieków w tej zlewni. W Polsce powyższe zapisy realizowane są zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. … [Dz. U. Nr. 241 

z 2002 r., poz. 2093] tj. uwzględnia się próg 40 mg/l dla stężeń wskazujących tendencję 

wzrostową.  

Osiągnięcie dobrego stanu przez JCW, zapewnia dotrzymanie powyższych „norm”. 

Dlatego też w zakresie obszarów narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu, brak 

jest wymagań dodatkowych. 

Wniosek: brak wpływu na cele dla JCW. 

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. 

„Normy i cele” oznaczają tu cele ochrony określone w akcie tworzącym daną 

formę ochrony przyrody lub logicznie wynikające z takiego aktu w świetle przepisów 

ogólnych i wiedzy merytorycznej, które mogą być następnie uszczegółowione w akcie 

planistycznym (plan ochrony, zadania ochronne lub plan zadań ochronnych) 

ustanowionym dla danej formy ochrony przyrody, jeśli takowy plan został sporządzony.  

Co do zasady, cel środowiskowy dla przyrodniczego obszaru chronionego 

powstaje w momencie utworzenia tego obszaru. Albo jest on określony w akcie 

tworzącym (rezerwat przyrody), albo wynika bezpośrednio z ustawy (park narodowy), 

z ustawy i dyrektyw UE (obszar Natura 2000), bądź też wynika z ustawy, ale w akcie 

tworzącym może być doprecyzowany (park krajobrazowy). Następnie cel ten może być 

konkretyzowany i ulec doszczegółowieniu w procesie planowania ochrony danego 

obszaru. Dla obszaru Natura 2000 konkretyzacja celu ochrony zachodzi też w wyniku 

samej identyfikacji siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w danym obszarze 

(celem jest uzyskanie w obszarze tzw. „właściwego stanu ochrony” występujących 

w nim gatunków i siedlisk przyrodniczych).  

W stosunku do obszarów Natura 2000, „normy i cele” oznaczają – zgodnie 

z dokumentem Komisji Europejskiej „Links between the Water Framework Directive 

(WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitats 

Directive 92/43/EEC); Frequently Asked Questions” (grudzień 2011 r.), takie warunki 

wodne, jakie są niezbędne, by obszar odegrał przypisaną mu rolę w osiągnięciu tzw. 

właściwego stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków 

w krajowej części regionu biogeograficznego. Biorąc pod uwagę przyjęte w Polsce 

procedury planowania ochrony obszarów Natura 2000 (tryb i zasady sporządzania 
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planu zadań ochronnych i planu ochrony, ustanowione odpowiednimi rozporządzeniami 

Ministra Środowiska) – oznacza to takie warunki wodne, jakie są potrzebne dla 

osiągnięcia lub utrzymania w obszarze Natura 2000 właściwego stanu ochrony dla 

przedmiotów ochrony w sensie „stanu ochrony w obszarze” - tj. występujących 

w obszarze siedliskowym siedlisk z załącznika I i gatunków z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej, a w obszarze ptasim – ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej bądź 

ptaków migrujących6.Należy tu zaznaczyć, że ptaki nie są przedmiotem ochrony 

w obszarze siedliskowym Natura 2000 (obszar mający znaczenie dla wspólnoty, 

specjalny obszar ochrony siedlisk), właściwe stosunki wodne siedlisk ptaków nie są 

więc celem środowiskowym dla wód w obszarze siedliskowym. Podobnie, właściwe 

stosunki wodne siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków innych niż ptaki, nie są 

celem środowiskowym w obszarze ptasim (obszar specjalnej ochrony ptaków). 

W stosunku do krajowych form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, ewentualnie obszary chronionego krajobrazu), „normy 

i cele” mające znaczenie dla ustalenia celu środowiskowego dla wód oznaczają: 

 dla parku narodowego: zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, 

tworów i składników przyrody, przywrócenie właściwego stanu zasobów 

i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów; przy 

czym cele te mogą być uszczegółowione w planie ochrony parku narodowego. 

 dla rezerwatu przyrody: cel określony indywidualnie w akcie tworzącym 

rezerwat, biorąc także pod uwagę że w rezerwacie podlega ochronie całość 

przyrody; przy czym cel ten może być uszczegółowiony i rozwinięty w planie 

ochrony rezerwatu, jeśli został ustanowiony. 

 dla parku krajobrazowego: zachowanie wartości przyrodniczych w warunkach 

zrównoważonego rozwoju, przy czym może być to uszczegółowione 

i rozwinięte jako szczególne cele ochrony w akcie prawnym tworzącym park 

krajobrazowy oraz w jego planie ochrony, jeżeli został ustanowiony. 

 dla obszaru chronionego krajobrazu7: ustalenia dotyczące ochrony zawarte 

w akcie tworzącym obszar. 

                                                 

 
6 Lista gatunków ptaków wchodzących w grę jako przedmioty ochrony, zarówno tych z zał. I dyrektywy 
jak i gatunków migrujących, jest załącznikiem do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków. 
7 Decyzja, w jakim zakresie krajowe formy ochrony przyrody będą uwzględnione w rejestrze, oraz do 
określenia celów środowiskowych dla obszarów chronionych, należy do państwa członkowskiego. Musi 
ona jednak uwzględniać, że krajowe formy ochrony mogą być istotne dla ochrony zasobów siedlisk i 
gatunków na terenie kraju (nie tylko w obszarach Natura 2000), co jest celem dyrektywy. Przesądzone 
wydaje się pominięcie małych form ochrony przyrody, jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki 
przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne. Jednak, ujęcie lub pominiecie obszarów 
chronionego krajobrazu może i powinno być przedmiotem dyskusji. Jednym z powodów ich wyznaczania 
jest pełnienie funkcji korytarza ekologicznego, także dla gatunków mających znaczenie dla wspólnoty, co 
w świetle art. 2.1 wytycznych KE „Links between…” (2011) powinno prowadzić do ich ujęcia.  
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„METODA IDEALNA” PRZY PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH 

Pełna dostępność danych potrzebnych do określenia celów środowiskowych dla 

przyrodniczych obszarów chronionych oznaczałaby, że: 

1. Rejestr obszarów chronionych, o którym mowa w Ustawie Prawo wodne i który 

stanowi część planu gospodarowania wodami, zawiera - jako odrębne pozycje - 

wszystkie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, 

ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub 

poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – czyli wszystkie 

obszary Natura 2000 (przy czym wszystkie one są wyznaczone albo jako obszary 

specjalnej ochrony ptaków albo specjalne obszary ochrony siedlisk), parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego 

krajobrazu, chroniące siedliska i gatunki wodne oraz od wody zależne. 

2. Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków wodnych oraz od wody 

zależnych w obszarach wyznaczonych dla ich ochrony jest znane, a wiedza na ten 

temat jest pełna i kompletna. 

3. Dla obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych zostały opracowane i ustanowione plany ochrony, w których – 

ze świadomością konsekwencji dla planowania gospodarowania wodami -  

wskazano wyraźnie i precyzyjnie, wraz z precyzyjną lokalizacją przestrzenną: 

a. cele ochrony obszaru chronionego w stosunku do warunków wodnych, lub 

b. działania, warunki lub inne ustalenia ochronne, dotyczące wód 

i warunków wodnych;  

c. zagrożenia zewnętrzne lub wewnętrzne dla przedmiotów ochrony, 

dotyczące warunków wodnych,  

4. Dla obszarów chronionego krajobrazu, znane jest w nich występowanie i ew. 

migracje gatunków i siedlisk wodnych i od wody zależnych; w akcie tworzącym 

obszar mogą być określone „wskazania dotyczące ochrony czynnej” odnoszące 

się do wód lub warunków wodnych. 

Punktem wyjścia jest wówczas rejestr obszarów chronionych, o którym mowa w pkt 1. 

Cel środowiskowy jest określany dla każdego z obszarów, stanowiących pozycję tego 

rejestru. Cel ten – w przypadku obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku krajobrazowego - jest przeniesiony w sposób automatyczny z planu 

ochrony  danego obszaru  i jest nim: 

- cel ochrony lub cel operacyjny odnoszący się do wód i warunków wodnych; 

- realizacja, w zakresie odnoszącym się do wód i warunków wodnych, działań, 
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ustaleń i warunków; 

- uchylenie, w zakresie odnoszącym się do wód i warunków wodnych, 

wskazanych w planie zagrożeń. 

Natomiast dla obszaru chronionego krajobrazu, celem środowiskowym jest realizacja 

„wskazań dotyczących ochrony czynnej” określonych w akcie tworzącym obszar oraz 

zachowanie drożności korytarzy ekologicznych dla wykorzystujących obszar gatunków 

wodnych i od wody zależnych. 

Tak określony cel środowiskowy dla obszaru chronionego ma przy tym określoną 

lokalizację w przestrzeni, wynikającą z lokalizacji odpowiednich ustaleń planu ochrony. 

W przypadku obszaru chronionego obejmującego różne części wód można określić,  

zktórą z tych części wiąże się występowanie w tym obszarze określonych wartości 

przyrodniczych, a więc także której części wód przypisane są  poszczególne z „norm  

icelów” dotyczących danego obszaru chronionego. 

 

OGRANICZENIA ISTNIEJĄCE W 2012 R. 

Założenia przedstawione wyżej w rzeczywistości nie są spełnione, 

w szczególności: 

1. Od czasu sporządzenia przez Prezesa KZGW rejestru obszarów chronionych 

powstały liczne nowe obszary chronione, które muszą być uwzględnione 

(np. w październiku 2009 r., zostały przekazane do Komisji Europejskiej 

liczne nowe obszary Natura 2000, których niektóre RZGW nie ujęły jeszcze 

w swoich rejestrach; kolejne obszary zostały przekazane do KE 

w październiku 2012 r.; powstały także nowe rezerwaty przyrody), jak 

również znacznie zmieniła sięwiedza o przedmiotach ochrony 

poszczególnych obszarów. W rezultacie, rejestr dostarczony przez KZGW nie 

nadaje się obecnie do bezpośredniego wykorzystania jako materiał 

wyjściowy i musiałby być znacznie zaktualizowany. 

2. Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków wodnych oraz od wody 

zależnych, w obszarach wyznaczonych dla ich ochrony, w większości 

przypadków nie jest znane, a gdy dane na ten temat istnieją, to nie mają 

zweryfikowanej kompletności i nie można stwierdzić, czy są pełne (czy 

niczego nie pomijają). Istniejące opracowania „ekosystemów od wody 

zależnych” dobrze identyfikują lokalizację i sam ogólny areał tych 

ekosystemów, ale nie są wiarygodne w zakresie rozpoznania typów siedlisk 

przyrodniczych i gatunków związanych z poszczególnymi lokalizacjami. Nie 

można się spodziewać, że takie dane wkrótce się pojawią. Choć masowo są 

obecnie sporządzane plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 
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w ramach tych procesów gromadzone i przetwarzane są głównie istniejące 

informacje; nie są wykonywane inwentaryzacje przyrodnicze, na podstawie 

których można by wykluczyć występowanie pewnych gatunków i siedlisk 

w określonych częściach wód w ramach jednego obszaru chronionego. 

3. Większość obszarów chronionych nie ma sporządzonych ani ustanowionych 

planów ochrony. Jeżeli jakieś opracowania planistyczne istnieją, mają one 

charakter „prowizoriów planistycznych”, sporządzonych bez gwarancji, 

że oparte są na pełnej wiedzy o występowaniu gatunków i siedlisk 

chronionych, często dopiero zakładających uzupełnienie wiedzy w tym 

zakresie jako jedno z działań ochronnych (na takim założeniu oparte są np. 

masowo sporządzane plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000). 

4. Tam gdzie opracowania planistyczne istnieją, zidentyfikowanie w ich treści 

zapisów odnoszących się do wód lub warunków wodnych jest często 

niełatwe; cele ochrony i działania ochronne bywają często zapisywane 

w sposób ogólnikowy, bez świadomości, że ich zapis powinien posłużyć m. in.  

określeniu na ich podstawie konkretnych celów środowiskowych dla wód. 

5. Niemal zupełnie brakuje wiedzy o przyrodniczej treści obszarów 

chronionego krajobrazu, tj. o gatunkach i siedliskach przyrodniczych w ich 

obrębie. 

 

METODA BIORACA POD UWAGĘ OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI DANYCH, 

RZECZYWIŚCIE ZASTOSOWANA. 

Pomimo, opisanych powyżej ograniczeń, cele środowiskowe dla obszarów 

chronionych musiały zostać określone – najlepiej jako to możliwe – na podstawie takich 

danych, jakie są do dyspozycji. Jak bowiem wskazano wyżej, cel środowiskowy dla 

przyrodniczego obszaru chronionego powstaje w momencie utworzenia tego obszaru, 

a w toku planowania ochrony tego obszaru może być tylko konkretyzowany  

iuszczegóławiany. Zastosowana metodyka uwzględnia ten fakt i istniejące ograniczenia 

– prowadzi do określenia celu środowiskowego dla obszaru chronionego z „najlepszą 

dokładnością jaka jest możliwa w świetle istniejących danych”, ale nie pozostawia 

żadnego obszaru chronionego i jego celu poza zakresem analizy. 

Procedura ustalania celu środowiskowego dla obszarów chronionych uwzględnia 

fakt, że dla różnych obszarów chronionych, cel ten będzie w rożnym stopniu 

uszczegółowiony. Dla obszarów nie objętych sporządzonymi dotąd planami, jako cel 

środowiskowy został przyjęty, w zakresie odnoszącym się do stosunków wodnych, 

ogólny cel ochrony obszaru. Dla obszarów dla których sporządzono plany ochrony lub 

podobne dokumenty – zostały przyjęte znacznie dokładniej opisane, indywidualne cele 

wynikające z tych planów. 
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Ponieważ planowanie ochrony obszaru oznacza tylko uszczegóławianie, a nie 

rewizję celu ochrony, do wykorzystania nadawały się także uszczegółowienia  

wypracowane i zaproponowane „w toku planowania”, tj. w projektach planów ochrony 

lub planów zadań ochronnych, nawet gdy jeszcze nie są formalnie ustanowione. Zostało 

to zrealizowane w miarę możliwości dostępu do potrzebnych informacji. Takie 

informacje są jednak wyraźnie odróżniane od zapisów formalnie ustanowionych, a więc 

mających podstawę prawną. 

Zrealizowana metoda opiera się na następującym schemacie postępowania: 

Pierwszym krokiem przy ustalaniu celów środowiskowych dla przyrodniczych 

obszarów chronionych było sporządzenie rejestru wszystkich polskich obszarów 

chronionych, a następnie ustalenie, jakie cele ochrony wynikają z aktów prawnych 

tworzących te obszary, czy zostały sporządzone i ustanowione dokumenty 

uszczegóławiające cele, np. plany ochrony, zadań ochronnych itp.  Rejestr ten w formie 

wyjściowej objął 3027 pozycji (23 parki narodowe, 144 parki krajobrazowe, 398 

obszarów chronionego krajobrazu, 1479 rezerwatów przyrody, 983 obszary Natura 

2000 – liczba pozycji odpowiadających parkom krajobrazowym i obszarom chronionego 

krajobrazu uwzględnia fakt, że części parku krajobrazowego/OchK w sąsiednich 

województwach mają  inne podstawy prawne i w związku z tym mogą mieć rożne cele, 

w związku z czym umieszczone zostały jako odrębne pozycje rejestru). 

Zaznaczyć należy, że taki wyjściowy rejestr powinien w zasadzie istnieć już wcześniej, 

jego prowadzenie jest bowiem ustawowym obowiązkiem Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. Jednak, dane otrzymane od GDOŚ wymagały uzupełnień (tak  

w zakresie listy obszarów, jak i przebiegu ich granic), które zostały wykonane w ramach 

niniejszego zadania. 

Dla każdego obszaru zidentyfikowane zostało (TAK/NIE), czy warunki wodne 

odgrywają istotną rolę w jego ochronie. Ten wyjściowy rejestr, wraz z identyfikacją 

obszarów zależnych od warunków wodnych, jest załącznikiem nr 12 do niniejszego 

opracowania. 

Obszary, dla których wynikiem tej identyfikacji było TAK, składają się na wykaz 

obszarów chronionych zależnych od wód, który objął 2074 obszary, w tym: 

1. Wszystkie polskie parki narodowe (23) i parki krajobrazowe (144, patrz wyżej). 

We wszystkich z nich bowiem ochrona gatunków i siedlisk od wody zależnych 

jest istotnym elementem ochrony wartości przyrodniczych.   

2. Te rezerwaty przyrody (825), w których występują gatunki i ekosystemu od 

wody zależne – co zostało ustalone na podstawie dostępnych w literaturze 

opisów poszczególnych rezerwatów. Wyjściowa lista rezerwatów została 

przyjęta wg rejestru GDOŚ, uzupełnionego ewentualnie o informacje 

o rezerwatach nowo uznanych. 
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3. Te obszary chronionego krajobrazu (306), dla których ustalenia prawne 

dotyczące ich ochrony tworzą „normy i cele” dotyczące warunków wodnych. 

4. Te obszary Natura 2000 (776), w których Standardowym Formularzu Danych 

(z uwzględnieniem aktualnych powstających planów zadań ochronnych, patrz 

niżej) znajduje się wpis o występowaniu, a oceną ogólną A, B lub C, przynajmniej 

jednego gatunku lub siedliska przyrodniczego wodnego lub zależnego od wody. 

Rejestr obejmie także obszary zgłoszone Komisji Europejskiej w trybie art. 27 ust 

3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, nawet gdy jeszcze nie zostały zatwierdzone 

przez Komisję (chodzi tu o obszary zgłoszone przez Polskę do Komisji w 2012 r.) 

– ich pominięcia w rejestrze wyraźnie zabrania prawo UE, gdyż pominięcie takie 

byłoby „korzystaniem z owocu naruszenia” wynikającego z opóźnienia ich 

wyznaczania. Ujęcie odpowiednich obszarów Natura 2000 (spełniających 

warunek znaczenia dla siedlisk i gatunków zależnych od wód) jest kompletne, 

gdyż nastąpiło przez automatyczne wyeksportowanie listy takich obszarów 

z istniejącej, oficjalnej bazy danych o obszarach Natura 2000, tożsamej 

z materiałami posiadanymi przez Komisję Europejską. 

Pozostałe obszary - obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, których 

przedmiotami ochrony są wyłącznie gatunki i siedliska przyrodnicze nie uzależnione od 

warunków wodnych (np. kserotermiczne, związane z lasami nie hydrogenicznymi itp.) 

albo też obowiązujące dokumenty nie formułują żadnych „norm i celów” dotyczących 

warunków wodnych, nie znajdują się w tym wykazie, choć informację o nich można 

wciąż odnaleźć w rejestrze wyjściowym, przekazywanym jako załącznik nr 12. 

Obszary ujęte w rejestrze mogą i powinny się nakładać, np. rezerwat przyrody 

leżący w obszarze Natura 2000 jest odrębną pozycją rejestru. Jego „normy i cele” są 

bowiem odmienne od „norm i celów” dla obszaru Natura 2000 w którym leży, będzie 

trzeba więc określić dla niego odrębny cel środowiskowy. 

Metodą analizy przestrzennej GIS, dla każdej tak rozumianej pozycji rejestru, 

wskazane zostały jednolite części wód zazębiające się przestrzennie z danym obszarem 

chronionym. Wzięto pod uwagę trzy typy relacji: 

- obszar chroniony obejmuje fragment lub całość rzecznej JCW (ujmowanego 

liniowo cieku); 

- obszar chroniony obejmuje fragment lub całość „poligonowej” JCW (jeziornej, 

przejściowej, przybrzeżnej); 

-  obszar chroniony leży w zlewni JCW (może być zależny np. od drobniejszych 

cieków lub małych ekosystemów wodnych związanych z daną JCW. 

Ze względu na niedokładności danych przestrzennych, analiza GIS generuje wiele 

małych „zazębień”, wynikających tylko z niedokładności rysowania warstw. Zaciemniają 
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one obraz istotnych związków. Dlatego z dalszej analizy odrzucono: 

- odcinki cieków w obszarze chronionym krótsze niż 100 m; 

- zazębienia powierzchniowe <1ha, o ile nie obejmują >10% powierzchni 

obszaru chronionego, ani powierzchni zazębionej części wód lub zlewni; 

- zazębienia „nieistotne”: stanowiące <10% powierzchni obszaru chronionego  

i jednocześnie <10% zazębionej części wód lub zlewni. 

Ta procedura odfiltrowania zazębień tak niewielkich, że niemal na pewno nieistotnych, 

może teoretycznie być źródłem pewnych błędów, tj. nieuprawnionego odrzucenia 

obszaru, który w rzeczywistości powinien być wzięty pod uwagę. Jest jednak konieczna, 

ponieważ uwzględnienie tych zazębień tworzyłoby „szum informacyjny” o poziomie 

uniemożliwiającym praktyczne wykorzystanie wyników opracowania. 

Drugim krokiem, który dał się zastosować szczególnie wobec obszarów Natura 2000, 

było wyszukanie występujących w poszczególnych obszarach siedlisk przyrodniczych  

i gatunków zależnych od wody i przypisanie każdemu obszarowi listy występujących 

w nim gatunków i siedlisk. 

 Dla obszarów Natura 2000 punktem wyjścia była treść Standardowych 

Formularzy danych obszarów, wg stanu bazy GDOŚ na 1 sierpnia 2013 r. Uwzględniono 

także uzyskane w wyniku kwerendy RDOŚ dane zamieszczone w opracowanych 

i opublikowanych projektach dokumentacji planów zadań ochronnych, wskazujące na 

konieczność korekt SDF (brak gatunków/siedlisk lub gatunki i siedliska dodatkowe). 

Takie przypadki uwzględnienia danych spoza „oficjalnej” bazy danych GDOŚ są jednak 

wyraźnie opisane w uwagach. 

Dla innych form ochrony, podstawą identyfikacji przedmiotów ochrony były 

zapisy aktu prawnego tworzącego obszar, oraz opisy obszarów w dostępnej literaturze, 

z uwzględnieniem także istniejących danych o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności 

inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków w Lasach Państwowych (baza 

INVENT). 

Etap ten powinien doprowadzić do uzyskania sprawdzonej i wiarygodnej bazy 

danych, zawierającej przynajmniej dla każdego obszaru Natura 2000 listę 

występujących w nim siedlisk przyrodniczych i gatunków od wody zależnych. 

W przypadku ptaków, ten sam gatunek może wykorzystywać ten sam obszar 

w różnych okresach swojego cyklu życiowego i mieć w tych okresach różne wymagania 

wodne. Dlatego, korzystając z treści SDF, wyróżniono: 

- wykorzystywanie obszaru w okresie rozrodczym (r), 

- wykorzystywanie obszaru w okresie koncentracji jesienno-zimowych (c), 

- wykorzystywanie obszaru w okresie zimowania (w). 
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W dalszych analizach gatunek ptaka rozmnażający się/tworzący koncentracje 

migracyjne/zimujący w danym obszarze Natura 2000, traktowano jako odrębne 

przedmioty ochrony, by uniknąć zbędnego zaostrzania celu np. do wymogów dla ptaków 

lęgowych w obszarze który jest wykorzystywany tylko do zimowania. Oznaczenia r, c, 

w przy nazwach gatunków wyjaśniono wyżej. 

Trzecim krokiem było opracowanie listy „standardowych wymagań wodno-

przyrodniczych” dla każdego gatunku i typu siedliska przyrodniczego chronionego 

w sieci Natura 2000, zależnego od wody. Zostało to wykonane na podstawie kryteriów 

i wskaźników określających „stan właściwy” dla każdego gatunku i typu siedliska, 

przyjętych do celów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), a także na podstawie 

przeglądu ustaleń planistycznych proponowanych dla danego gatunku/typu siedliska 

w powstających planach ochrony i planach zadań ochronnych, dostępnej literatury 

i wiedzy eksperckiej. Zostały wybrane te wskaźniki, które odnoszą się do warunków 

wodnych, a kryteria stanu właściwego (FV) złożą się na „standardowy cel wodno-

przyrodniczy” dla danego gatunku lub typu siedliska.  

 Podstawowe metodyki monitoringowe, zawierające wskaźniki, jakie zostały 

wykorzystane, przyjęto wg oficjalnego serwisu organu ustawowo powołanego do 

prowadzenia monitoringu - Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/. Metodyki te określają swego rodzaju warunki 

referencyjne właściwego stanu ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk – i te 

warunki, w zakresie odnoszącym się do wód i warunków wodnych – zostały przyjęte 

jako cel dla obszarów, chroniących odpowiednie siedliska i gatunki. 

Pominięto wskaźniki, które ewidentnie nie są i nie mogą być bardziej 

rygorystyczne, niż i tak obowiązujący cel środowiskowy w postaci dobrego stanu lub 

potencjału ekologicznego, np. pominięto wymóg osiągnięcia czystości wody na poziomie 

co najmniej III lub II klasy czystości, ponieważ jest on już zawarty w i tak 

obowiązującym wymogu „dobrego stanu/potencjału ekologicznego”. 

Dla gatunków i siedlisk, dla których nie opracowano w ramach PMŚ zestawu cech 

charakteryzujących stan właściwy, podjęta została próba określenia wzorca wymagań 

ekologicznych odpowiadającego „stanowi właściwemu” na podstawie wiedzy 

eksperckiej autorów oraz danych ekologicznych, w szczególności wiedzy naukowej 

i publikacji na temat wymagań odpowiednich gatunków i siedlisk. Jednak – dla 

uniknięcia subiektywizmu i „podejścia eksperckiego” – wszędzie gdzie to możliwe, 

zostały wykorzystane  zestawy wskaźników oficjalnie przyjęte i zatwierdzone do celów 

monitoringu środowiska. 

Dla ptaków, z przyczyn podanych wyżej, cel standardowy może być inny dla 

populacji rozrodczej (r), tworzącej koncentracje w okresach migracji (c) lub 

zimującej (w). 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/
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Lista „standardowych wymagań wodno-przyrodniczych” przyjęta w toku prac, 

stanowi załącznik nr 11. 

Osiągnięcie standardowych wymagań wodno-przyrodniczych odpowiadających 

wymogom „właściwego stanu ochrony” zostało przypisane jako „standardowy cel” 

wszystkim obszarom Natura 2000, w którym dany gatunek/siedlisko jest przedmiotem 

ochrony. Dla każdego obszaru powstał w ten sposób zbiór „celów standardowych”, 

odpowiadających wymogom gatunków i siedlisk chronionych w danym obszarze. 

W szczególny sposób potraktowano gatunki ryb i minogów będące w obszarach 

Natura 2000 przedmiotami ochrony. Wspólnym wymaganiem właściwego stanu 

ochrony tych gatunków jest zapewnienie lokalnej ciągłości ekologicznej cieków, 

zapobiegającej fragmentacji populacji. Wskaźniki „właściwego stanu ochrony” 

poszczególnych gatunków określają maksymalną wysokość przegród i specyficzną dla 

poszczególnych gatunków długość odcinka, który powinien być ciągły - niekiedy jednak 

jest to odcinek dłuższy, niż długość odpowiednich jednolitych części wód, w wyniku 

czego ten wymóg nie daje się zastosować. Wymagania te zostały skonsolidowane – 

przyjęto, że w zakresie ciągłości cieków, z wymagań chronionych w danym obszarze 

gatunków ryb wybieramy jeden cel „najbardziej rygorystyczny” – odpowiadający 

maksymalnej wysokości przegród dla najbardziej wymagającego z występujących 

gatunków. Dla obszaru Natura 2000 chroniącego rzeczne ryby, elementem celu 

środowiskowego jest więc jednolita, przyjmowana w tym obszarze, maksymalna 

wysokość sztucznych przegród na ciekach, odpowiadająca potrzebom najbardziej 

wymagającego spośród chronionych w tym obszarze gatunków. 

Podejścia takiego nie dało się zastosować do „krajowych” form ochrony, ze 

względu na brak danych umożliwiających stworzenie wiarygodnej i pełnej listy 

gatunków i siedlisk, występujących w każdym obszarze, do których można by przypisać 

„cele standardowe”. Dla tych form, jako „ogólny” cel ochrony przyjęto cel (ew. normy 

i cele) z aktu tworzącego obszar. 

Czwartym krokiem było uszczegółowienie celów tam, gdzie będą do tego dostępne 

dane. Przeprowadzona została w parkach narodowych, w Regionalnych Dyrekcjach 

Ochrony Środowiska (dot. obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody) i w Urzędach 

Marszałkowskich (dot. parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu) 

kwerenda dokumentów zawierających zapisy określające lub konkretyzujące cele 

ochrony, w szczególności sporządzonych planów ochrony, planów zadań ochronnych 

oraz ich projektów. Zapisy planów formułujące „normy i cele” odnoszące się 

bezpośrednio do warunków wodnych zostały przyjęte wprost, a w niezbędnych 

przypadkach, gdy było to możliwe, ogólnie sformułowany cel wynikający z prawa 

skomentowano rozwijając go w świetle wiedzy naukowej. Takie  „rozwinięcia” 

i interpretacje oparte na wiedzy eksperckiej, wykraczające poza sformułowania 

pochodzące wprost z odpowiedniego aktu prawnego, oznaczono w tekście nawiasem 

kwadratowym.Wynikający z planów ochrony / zadań ochronnych cel szczegółowy, 



68 
 

zwykle uzupełniał, a nie zastępował określony wcześniej „cel standardowy”. 

Należy tu zwrócić uwagę, że powyższe „normy i cele” mogą odnosić się nie tylko 

do „znaczących” wód wskazanych bezpośrednio jako JCWP rzeczne i jeziorne, ale także 

do zlewni JCWP i niewielkich cieków w tej zlewni. 

Piątym krokiem było rozważenie, czy istnieją dane, które pozwoliłyby wiarygodnie 

wykluczyć stosowanie tak określonego celu środowiskowego dla obszaru chronionego 

do niektórych spośród części wód zazębiających się z tym obszarem. Jednak, praktycznie 

w żadnym obszarze takie dane nie były dostępne. Nawet tam, gdzie sporządzane są 

plany zadań ochronnych, gromadzone w ramach prac nad nimi informacje nie pozwalają 

wykluczyć występowania poszczególnych gatunków i siedlisk w różnych wodach 

obszaru. Cel dla obszaru chronionego musi więc być, zgodnie z zasadą ostrożności, 

wiązany ze wszystkimi jednolitymi częściami wód zazębiającymi się z tym obszarem. 

Szóstym krokiem było wyszukanie tych jednolitych części wód, które nie zazębiają się 

przestrzennie z obszarem chronionym, ale stanowią niezbędny szlak migracji 

anadromicznego gatunku do obszaru Natura 2000 wyznaczonego dla ochrony tarlisk 

tego gatunku. Właściwy stan ochrony takiego gatunku w tym obszarze wymaga 

zachowania ciągłości ekologicznej takiego szlaku; w tej sytuacji cel dla danego obszaru 

chronionego musi być – nietypowo – powiązany z częścią wód odległą od tego obszaru 

przestrzennie. Dotyczy to następujących części wód8: 

                                                 

 
8 Lista ta nie zawiera JCW znajdujących się wewnątrz odpowiednich obszarów chronionych, których 
ciągłość musi być oczywiście także zachowana, ale cel ten został już zidentyfikowany we wcześniejszych 
krokach. 

Kod JCW Nazwa JCW 
Gatunek w odległym obszarze Natura 2000, 
wpływający na cel środowiskowy dla JCW. 

RW20002047459 
Łupawa od dopł, z Łojewa 
do wpływu do jez. Gardno 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH220036] 

RW2000224749 
Łupawa z jez. Gardno do 
ujścia 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH220036] 

RW200014214899 Biała od Rostówki do ujścia Łosoś - szlak migracji do PLH120090 

RW600020188879 
Drawa od Drawicy do 
Mierzęckiej Strugi 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH320023] 

RW600024188899 
Drawa od Mierzękiej Strugi 
do ujścia 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH320023] 

RW20001921499 
Dunajec od zbiornika 
Czchów do ujścia 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090]. 

RW60002419899 
Ina od Dopływu spod 
Marszewa do ujścia 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH320004] 

RW6000241987 
Ina od Dopływu ze 
Sławęcina do Krąpieli, bez 
Krąpieli 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH320004] 

RW60002019897 
Ina od Krąpieli do Dopływu 
spod Marszewa, bez 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH320004] 
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Dopływu spod Marszewa 

RW600021188931 
Noteć od Drawy do 
Rudawy 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH320023 i PLH320046] 

RW600021188979 
Noteć od Kanału 
Goszczanowskiego do 
Otoka 

Ciągłość ekologiczna wg wymagań minoga 
rzecznego (brak barier >15cm) co zapewni także 
wymaganą ciągłość dla łososia [szlak migracji do 
PLH320023 i PLH320046] 

RW60002118899 Noteć od Otoka do ujścia 
Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH320023 i PLH320046] 

RW600021188971 
Noteć od Rudawy do 
Kanału Goszczanowskiego 

Ciągłość ekologiczna wg wymagań minoga 
rzecznego (brak barier >15cm) co zapewni także 
wymaganą ciągłośc dla łososia [szlak migracji do 
PLH320023 i PLH320046] 

RW6000211739 
Odra od Czarnej Strugi do 
Nysy Łużyckiej 

Łosoś - szlak migracji do PLH020018]. 

RW60002115379 
Odra od Kanału 
Wschodniego do Czarnej 
Strugi 

Łosoś - szlak migracji do PLH020018]. 

RW60002117999 
Odra od Nysy Łużyckiej do 
Warty 

Łosoś - szlak migracji do PLH020018]. 

RW6000211971 
Odra od Odry Zachodniej 
do Parnicy 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH020018, PLH320023 i PLH320046] 

RW6000211999 Odra od Parnicy do ujścia 
Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH020018, PLH320023 i PLH320046] 

RW60002119199 
Odra od Warty do Odry 
Zachodniej 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH020018, PLH320023 i PLH320046] 

RW20001929699 
Osa od wpływu jez. Pow. 
do ujścia 

Łosoś - szlak migracji do PLH040033] 

RW20002056999 
Pasłęka od wypływu ze zb. 
Pierzchały do ujścia 

Minóg rzeczny - szlak migracji do PLH280006] 

RW60001942993 
Rega od Mołstowej do 
Zgniłej Regi 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH320049] 

RW60002242999 
Rega od Zgniłej Regi do 
ujścia 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH320049] 

RW2000192259 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka 

Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW200015223999 San od Olszanki do Wiaru Łosoś - [szlak migracji do PLH180021] 

RW20002122999 San od Rudni do ujścia Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW20001522379 
San od Tyrawki do 
Olszanki 

Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW200019225131 San od Wiaru do Huczek Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW20002122733 San od Wisłoka do Złotej Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW20002122779 San od Złotej do Rudni Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW200015223319 
San od zb. Myczkowce do 
Tyrawki 

Łosoś - szlak migracji do PLH180021] 

RW6000211899 Warta od Noteci do ujścia 
Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH320023 i PLH320046] 

RW2000212939 
Wisła od dopł. z 
Sierzchowa do Wdy 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH040011, PLH040012, PLH280001, 
PLH120090, PLH180052, PLH180021] 

RW20002121799 
Wisła od Dunajca do 
Wisłoki 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090]. 

RW20002127935 
Wisła od granicy Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły do 
dopł. z Sierzchowa 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW20002125971 
Wisła od Jeziorki do 
Kanału Młocińskiego 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 
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Wyszukiwane w przepisach odrębnych cele starano się w miarę możliwości 

redagować przez skracanie zapisu, usunięcie powtórzeń, zapisów ewidentnie mniej 

rygorystycznych itp. Założeniem tej redakcji było jednak przede wszystkim jednak nie 

zmieniając ich sensu merytorycznego. Nawet tam, gdzie zidentyfikowany (wyszukany) 

cel jest naszym zdaniem nietrafny, nie mamy kompetencji do jego pomijania lub 

zmieniania. W licznych przypadkach „normy i cele” są sformułowane, także w naszej 

ocenie, w sposób niekonkretny i trudny do weryfikacji – o ile jednak nie wynika to 

z dostępnych dokumentacji planowania ochrony przyrody, nie mamy jednak mandatu, 

by cele te samodzielnie doprecyzowywać, stanowiłoby to bowiem wkroczenie 

w kompetencje planistyczne organów ochrony przyrody.  

Podobnie, w wielu przypadkach „normy i cele” dla obszarów chronionych, 

zapisane w dokumentach źródłowych, są sformułowane „zadaniowo”, a nie „celowo”, 

np. jako „dążenie do ograniczenia….”. „Budowa przepławek..”. Mimo ze sami uważamy 

takie sformułowanie celu za niezbyt trafne (celem powinno być ograniczenie do 

określonego poziomu, zapewnienie ciągłości ekologicznej dla określonych gatunków 

RW2000212399 
Wisła od Kamiennej do 
Wieprza 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW20002125999 
Wisła od Kanału 
Młocińskiego do Narwi 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW2000212739 
Wisła od Narwi do 
Zbiornika Włocławek 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki 
Łosoś - [szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW2000212339 
Wisła od Sanny do 
Kamiennej 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW2000212319 Wisła od Sanu do Sanny 
Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW20002129999 Wisła od Wdy do ujścia 

Minóg rzeczny i łosoś - szlak migracji do 
PLH040003, PLH040011, PLH040012, 
PLH040033, PLH280001, PLH120090, 
PLH180052, PLH180021] 

RW2000212539 Wisła od Wieprza do Pilicy 
Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW20002121999 Wisła od Wisłoki do Sanu 
Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052]. 

RW20002127911 

Wisła od wypływu ze Zb. 
Włocławek do granicy 
Regionu Wodnego 
Środkowej Wisły 

Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021]. 

RW200019218771 
Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do Rzeki 

Łosoś - szlak migracji do PLH180052] 

RW20001921899 
Wisłoka od pot. 
Kiełkowskiego do ujścia 

Łosoś - szlak migracji do PLH180052] 

RW200015218719 
Wisłoka od Ropy do Pot. 
Chotowskiego 

Łosoś - szlak migracji do PLH180052 

RW20001921895 
Wisłoka od Rzeki do Pot. 
Kiełkowskiego 

Łosoś - szlak migracji do PLH180052] 

RW20000275999 Zbiornik Włocławek 
Łosoś - szlak migracji do PLH120090, 
PLH180052, PLH180021 
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ryb), to nie mamy mandatu do zmieniania „norm i celów”, zwłaszcza gdy interpretacja 

intencji ustawodawcy nie jest oczywista. W takich sytuacjach  zachowany został zapis 

oryginalny – powoduje to słuszne w naszej ocenie uwagi co do redakcji celów, ale uwagi 

te powinny być adresowane do  organów ochrony przyrody, które te cele tak a nie 

inaczej sformułowały.  

W przypadku obszarów Natura 2000, dla których celem jest właściwy stan 

ochrony określonych gatunków i siedlisk,  jako komentarz do celu wskazano wymagania 

tego stanu dla poszczególnych gatunków i siedlisk. Dla ryb dokonano konsolidacji 

wymogów ciągłościowych poszczególnych gatunków do najbardziej wymagającego. 

Zachowano jednak zapis pokazujący wyraźnie, z jakim siedliskiem i z jakim gatunkiem 

powiązane są dane wymagania, nie próbując go scalać i syntetyzować – tak, 

by w przypadku zmiany listy przedmiotów ochrony obszaru, albo po uzyskaniu 

informacji o występowaniu siedlisk i gatunków w konkretnych miejscach w obszarze, 

można było brzmienie celu zaktualizować odpowiednio do aktualnej informacji.  

Wobec systemowego braku danych o rozmieszczeniu gatunków i siedlisk 

w wyznaczonych dla nich obszarach Natura 2000 i braku perspektyw uzyskania takiej 

wiedzy w najbliższej przyszłości (nawet sporządzenie planów zadań ochronnych tego 

nie zapewni, por. wyżej), istnieje – podnoszony także w konsultacjach pierwszej wersji 

niniejszego opracowania – problem polegający na ryzyku nieuzasadnionego 

wykluczania niektórych działań inwestycyjnych w danej JCW, ze względu na wymogi 

gatunków i siedlisk, które w rzeczywistości w zasięgu oddziaływania takiej inwestycji 

nie występują. Problemu tego nie da się rozwiązać na poziomie formułowania celów 

środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych. Rozwiązaniem tego problemu jest 

indywidualne badanie oddziaływania inwestycji na cele w procedurze oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko, i tak przecież przeprowadzanej. W tej 

procedurze da się uwzględnić dane lokalne, ew. przeprowadzić terenową 

inwentaryzację gatunków i siedlisk w zakresie oddziaływania inwestycji. Jeżeli, 

z racjonalną pewnością zostanie wykluczone występowanie w rejonie oddziaływania 

inwestycji określonych siedlisk i gatunków, to należy interpretować, że osiągnięcie 

w tych miejscach warunków dla tych siedlisk i gatunków nie jest elementem celu 

środowiskowego. Właśnie dlatego, w zapisie celów, starano się zachować wyraźne 

wskazanie, dla jakich gatunków i siedlisk stosuje się dane wymaganie. Nawet jeśli ceną 

za to jest wrażenie „nieskonsolidowania” zapisu celu, to Wykonawca unikał takiego 

konsolidowania, które mogłoby zatrzeć informacje umożliwiające w przyszłości 

ograniczenie zastosowania poszczególnych elementów celu do tych miejsc, których on 

rzeczywiście dotyczy. 

Wynikiem pracy jest katalog celów, sformułowanych indywidualnie dla każdego 

obszaru chronionego, dotyczących obszarów chronionych. Należy pamiętać, ze są to cele 

dla obszarów, a nie cele dla jednolitych części wód. Poszczególne elementy celu mogą 

natomiast stosować się do konkretnych miejsc w obszarze chronionym, w tym do 

konkretnych płatów siedlisk i miejsc występowania gatunków – nawet jeżeli 
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rozmieszczenie tych płatów i stanowisk nie jest obecnie znane, to z chwilą jego 

rozpoznania, będzie można odnieść do nich poszczególne elementy celu. 

Dodatkowo, dla każdego obszaru chronionego oceniono, czy jest on zagrożony 

nieosiągnięciem celu środowiskowego. Za niezagrożone uznano te obszary, dla których 

z dostępnych materiałów źródłowych wynikało, że celem środowiskowym jest 

zachowanie obecnych warunków wodnych, niedopuszczenie do zmian, ew. 

kontynuowanie działań które już są prowadzone. Za zagrożone uznano obszary, dla 

których z dostępnych materiałów źródłowych wynikało, że cel środowiskowy wymaga 

istotnej zmiany w stosunku do stanu obecnego, podjęcia działań które obecnie nie są 

wdrażane. Gdy brak było odpowiednich informacji, pozostawiono zapis „Nie wiadomo”. 

4.4 Cele środowiskowe a zakazy i inne przepisy ogólne obowiązujące 

w stosunku do form ochrony przyrody 

Zidentyfikowane tu cele środowiskowe nie powielają wynikających 

z obowiązującego prawa zakazów obowiązujących w stosunku do poszczególnych form 

ochrony przyrody, które oczywiście stosują się w granicach każdej z tych form, 

w szczególności: 

 W obszarach Natura 2000 zakazane jest podejmowanie działań mogących 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru, z możliwością 

wyjątkowego zaakceptowania takich działań, wyłącznie gdy nie maja one 

alternatywy, wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 

publicznego i  spójność sieci  została przywrócona na drodze adekwatnej 

kompensacji przyrodniczej. Nie podlega natomiast ograniczeniu żadna 

działalność, nie wpływająca znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru (w 

tym na zidentyfikowane tu cele środowiskowe dotyczące wód i warunków 

wodnych). W szczególności art. 36 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 

2009.151.1220 z późn. zm.) wylicza, że dotyczy to działalności związanej 

z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalności gospodarczej, rolnej, leśnej, łowieckiej 

i rybackiej, a także amatorskiego połowu ryb, jeżeli nie oddziałują one znacząco 

negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. 

 W parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje lista zakazów z art. 

15 ustawy o ochronie przyrody. W szczególności, obejmuje ona zakaz zmiany 

stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody. 

 W parkach krajobrazowych i w obszarach chronionego krajobrazu, obowiązujące 

zakazy wynikają z aktu tworzącego daną formę ochrony przyrody. Cytat 

publikacyjny tego aktu (podstawa prawna obszaru chronionego) jest zawsze 

podany w wykazie obszarów, w Geobazie i w informacjach o obszarach, 

zamieszczonych w kartach JCW. W szczególności, mogą być wprowadzone 

zakazy: dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 
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ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 

rybackiej, a także budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 

100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 

obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.  

4.5 Warunek stosowania celu najbardziej rygorystycznego. 

Po określeniu celów dla JCW oraz celów dla obszarów chronionych, cele dla 

obszarów chronionych zostały powiązane z odpowiednimi JCW, które (lub ich zlewnie) 

przestrzennie w całości lub części pokrywają się z tymi obszarami. W wyniku takiego 

powiązania, do tych części JCW, które znajdują się w obszarze chronionym, stosuje się 

zarówno cel dla JCW jak i cel dla obszaru chronionego.  

Cel środowiskowy dla przyrodniczego obszaru chronionego niekoniecznie musi 

okazać się bardziej rygorystyczny od celu „ogólnego”, jakim zwykle jest dobry stan wód. 

W niektórych przypadkach cel dla obszaru chronionego  może już zawierać się w celu, 

jakim będzie osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego (choć w toku identyfikacji celów 

dla obszarów starano się wyeliminować zapisy ewidentnie zawierające się w dobrym 

stanie wód). Jednak i w takim przypadku istnienie celu dla obszaru chronionego zostało 

zasygnalizowane, na użytek ewentualnego stosowania derogacji.  

W większości przypadków cel środowiskowy dla obszaru chronionego nie 

zaostrzył, a jedynie rozszerzył ogólny cel środowiskowy dla danej części wód,  np. 

o aspekty niebędące elementami jakości branymi pod uwagę do oceny stanu 

ekologicznego. W większości przypadków celów dla obszarów chronionych nie da się 

bezpośrednio porównać z ogólnymi celami środowiskowymi dla JCW, dotyczą bowiem 

innych, bądź odmiennie ujmowanych, aspektów wód. 

Zwracamy tu uwagę, że nawet cele dotyczące tego samego elementu środowiska 

nie zawsze poddają się integracji. W tym samym obszarze chronionym i w tej samej JCW 

celem może być osiągnięcie, w łęgach wierzbowych, corocznego zalewu wodami 

rzecznymi, a w łęgach wiązowo-jesionowych zalewu raz na pięć lat - te warunki mają 

być zrealizowane w tym samym obszarze i w tej samej JCW, lecz  w innych miejscach – 

odpowiednio do występowania danych typów łęgów. Nie ma wówczas podstaw do 

konsolidowania tych celów i wskazywania jednego z nich jako „bardziej 

rygorystycznego”. 

Konsolidację celów do najbardziej rygorystycznego udało się uzyskać dla ryb 

chronionych w obszarach Natura 2000, gdzie – ze względu na powtarzalną konstrukcję 

wymagań stanu właściwego dla poszczególnych gatunków – można było wymagania 

dotyczące ciągłości cieków skonsolidować do wymagań najbardziej wymagającego 

gatunku chronionego w danym obszarze. 

Powiązanie celu dla obszaru chronionego z odpowiednimi JCW nie ma charakteru 

mechanicznego. Z jednej strony, cel dla obszaru chronionego często musi być osiągnięty 
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w tym obszarze, a nie w całej JCW w której ten obszar leży. Wówczas, choć z przyczyn 

porządkowych cel taki jest „skatalogowany” w katalogu JCW razem z celami 

dotyczącymi całej JCW, to należy go rozumieć „w obszarze A osiągnąć B”. Ewentualne 

zaostrzenie celu dotyczy więc tylko odpowiedniego fragmentu JCW.  

Aktualnie, z powodu systemowego braku niezbędnych do tego danych, nie ma 

możliwości podzielenia celu dla obszaru chronionego na cele, które stosowałyby się do 

poszczególnych jednolitych części wód w tym obszarze. Aby to było możliwe, konieczna 

byłaby wiarygodna informacja, które z przedmiotów ochrony danego obszaru 

chronionego występują w których częściach tego obszaru, a które nie. Taka informacja, 

jak wskazano już wcześniej, w przypadku zdecydowanej większości obszarów 

chronionych nie jest obecnie dostępna i nie będzie szybko dostępna. Nawet tam, gdzie 

istnieją lub powstają mapy rozmieszczenia gatunków i siedlisk w obszarze chronionym 

(np. w obszarach Natura 2000 w procesie sporządzania planów zadań ochronnych), 

mapy te sumują tylko wcześniejsza wiedzę, ale nie są wynikiem systematycznej 

inwentaryzacji terenu i nie stanowią źródła, które mogłoby wykluczyć występowanie 

określonych gatunków i siedlisk w miejscach na mapie nie wskazanych – nie są więc 

wystarczające, by ograniczyć cel środowiskowy dla poszczególnych części obszaru 

chronionego (w tym dla różnych zazębiających się z obszarem chronionym jednolitych 

części wód), biorąc pod uwagę tylko wartości przyrodnicze rzeczywiście występujące w 

tej części. W tej sytuacji, zagadnienie stosowalności celu środowiskowego dla obszaru 

chronionego  do poszczególnych cieków i miejsc w tym obszarze chronionym musi być 

indywidualnie rozstrzygane w postępowaniach analizujących zasadność  

poszczególnych działań i przedsięwzięć, podczas których oceniana jest ich zgodność 

z celem. Z drugiej strony, czasem cel dla obszaru chronionego obciąża JCW odległe od 

tego obszaru, np. celem dla obszaru chronionego chroniącego tarliska anadromicznego 

gatunku ryby może być zapewnienie dostępu do obszaru – co nałoży warunek 

utrzymania ciągłości morfologicznej w JCW poniżej, nawet gdyby konieczność taka nie 

wynikała z wymogu uzyskania dobrego stanu ekologicznego9. 

Ponadto, nakładać się na siebie może kilka obszarów chronionych, mających 

zróżnicowane cele. Zwykle nie można wówczas wskazać, który z nakładających się 

celów może być uznany za „najbardziej rygorystyczny”, tj. żaden z nich nie zawiera 

w sobie pozostałych celów, a każdy cel dotyczy innych aspektów. Zdarza się, że 

wyznaczone cele środowiskowe dla obszarów chronionych wyrażone są tymi samymi 

wskaźnikami co cele wynikające z konieczności osiągnięcia co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego. Dzieje się tak np.  w odniesieniu do siedlisk Natura 2000 zaliczonych do  

kategorii 3150 „starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne”. Wymóg 

osiągnięcia, jako cel środowiskowy dla tego siedliska przezroczystości wód, mierzonej 

                                                 

 
9 W zasadzie jednak taka sytuacja powinna być już uwzględniona w wymogu „dobrego stanu”, gdyż w 
takich przypadkach rzeka powinna być zidentyfikowana jako wymagająca ciągłości morfologicznej dla 
osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Analizę taką przeprowadzili już Błachuta i in. 
(2010). 
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krążkiem Secchiego, powyżej 2,5 m jest problematyczne w świetle obowiązujących 

kryteriów oceny stanu ekologicznego wód.  W związku z tym, na obecnym etapie,  dla 

jezior stanowiących siedlisko typu 3150 pozostawiono ten cel, który wynika 

z konieczności  osiągnięcia określonego stanu ekologicznego 

W zakresie integracji celów i wskazania „celów najbardziej rygorystycznych” 

uczyniono w tym opracowaniu wszystko co możliwe przy obecnie dostępnych danych 

i przy przyjętym założeniu niepodzielności JCW. Dalsza integracja wymagałaby 

zapewnienia, że jednolite części wód są rzeczywiście jednolite, także pod względem 

prawnego reżimu ochrony przyrody oraz pod względem przyrodniczym - warunków 

występowania chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wymagałoby to 

ingerencji w wyznaczenie jednolitych części wód, co jednak wykracza poza założenie 

uczynione w tym opracowaniu. 

4.6 Podejście do identyfikacji celów środowiskowych dla JCW, znajdujących 

się jedynie w częściowym zasięgu obszaru chronionego. 

Cel środowiskowy dla obszaru chronionego powinien być odnoszony do obszaru 

chronionego, choć może on mieć konsekwencje poza obszarem, np. może wymagać 

działań poza obszarem, ale tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia 

celu w obszarze. Zaostrzenie celu nie musi więc być rozciągane na całą JCW znajdującą 

się w częściowym zasięgu obszaru chronionego; cel syntetyczny dla JCW może więc być 

sformułowany w sposób: „celem jest… oraz osiągnięcie w granicach obszaru… celu …”. 

Zwracamy jednak uwagę, że ze względów praktycznych JCW powinny być wyznaczone 

jako „obiekty, dla których cel jest jednolity”, co w praktyce nie zawsze jest zachowane. 

Jednak, należy przyjmować, że cele środowiskowe dla obszarów chronionych, 

identyfikowane w Geobazie i na kartach jednolitych części wód, dotyczą tylko tego 

fragmentu  JCWP, na którym znajduje się obszar chroniony z takim uregulowaniem, a nie 

całej JCWP.  

W sytuacji, gdy dana JCWP znajduje się na terenie kilku rozłącznych 

przestrzennie obszarów objętych formami ochrony, co wiąże się z różnymi celami 

poszczególnych obszarów, nie ma żadnych podstaw, by z zestawu mających 

zastosowanie do tej samej JCW, ale w różnych jej częściach, „norm i celów" wybierać 

jeden cel najbardziej rygorystyczny i stosować go do całej JCW. Powodowałoby to 

nieuprawnione i nadmierne zaostrzanie i rozszerzanie wymagań środowiskowych.  

 

4.7 Zakres i forma przedstawiania celów środowiskowych w planach 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

 

Zakres i forma przedstawienia celów środowiskowych w planach 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to element wtórny po wskazaniu tych 
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celów dla wszystkich JCW, możliwy do analizy po określeniu szczegółowości 

prezentowanych danych. Istotnym jest, aby przy wskazaniu celu środowiskowego – był 

on przedstawiony w taki sposób, aby bez potrzeby sięgania do innych dokumentów 

wiadomo było, co należy osiągnąć, konieczna jest także informacja o możliwości 

odstępstwa. Forma i zakres proponowanych odstępstw musi uwzględniać konieczność 

„szczegółowego określenia i uzasadnienia” tych odstępstw w planach gospodarowania 

wodami, wymagana Dyrektywą, a nie zrealizowana w I cyklu planistycznym. Forma ich 

prezentacji będzie musiała być więc znacznie bardziej szczegółowa, niż w pierwszym 

cyklu planistycznym. W tym miejscu można również przytoczyć sposób ujęcia celów 

w PGW innych krajów np. w planie walijskim i szkockim, istnieje odrębny katalog celów 

dla waterbodies (karty rzek, a w nich podane parametry, jakie są celem) i odrębny 

katalog celów dla przyrodniczych obszarów chronionych (karty obszarów). W karcie 

rzeki podane są odniesienia do powiązanych obszarów, a w karcie obszaru - lista 

waterbodies (jednolitych części wód). Wydaje się to logicznym i prostym rozwiązaniem, 

gdyż cel dla obszaru w zasadzie stosuje się do obszaru, a nie do całej JCW np. jeśli jest to 

jakiś parametr wody, ma być dochowany w wodzie w obszarze chronionym, 

a niekoniecznie w całej JCW. Choć, celem może być też np. "ciągłość między obszarem 

a morzem" (np. gdy obszar chroni tarlisko łososia) - wówczas będzie sytuacja dotyczyć 

kilku JCW, i to nie tylko tych, które się przestrzennie nakładają z obszarem. Ale 

i wówczas będzie dotyczył tylko danej trasy migracyjnej, a nie bocznych dopływów 

wchodzących w skład JCW. 

Jednakże, nawiązując do układu dokumentu jakim jest PGW proponujemy, aby 

powstał jedynie ostateczny katalog celów dla JCW i w karcie celu dla danej JCW została 

umieszczona ramka z celem dla obszaru chronionego, który dotyczy danej JCW. Na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru prezentacji celów – karty JCW  

(zał. nr 10) – powstały zestawienia dla każdej JCW, których przykłady (JCWP rzeka 

i jezioro) zamieszczono poniżej.  
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5. ANALIZA JCW, WZGLĘDEM KTÓRYCH W PLANACH 

GOSPODAROWANIA WODAMI ZOSTAŁY PRZYPISANE 

DEROGACJE Z ART. 4 UST. 7 RDW 

 

W ramach etapu II pracy została wykonana również analiza JCW, względem 

których w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zatwierdzonych 

przez Radę Ministrów przypisane zostały derogacje środowiskowe z uwagi na realizację 

ważnych dla kraju inwestycji - art. 4.7 RDW. Ponadto, wskazanie zostały przypadki 

inwestycji względem których wyniki/informacje uzyskane z postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko wykazały : 

- brak negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych danej JCW 

lub, 

- iż realizacja przedsięwzięcia przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia celów 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 

Ważnym elementem całego procesu planowania w gospodarowaniu wodami jest 

konieczność przedsięwzięcia odpowiednich działań i środków dla poprawy stanu wód 

oraz bieżące monitorowanie i analiza całego iteracyjnego procesu. W odniesieniu  

art. 4 ust. 7 RDW konieczne jest dokonanie oceny działań (również w rozumieniu 

inwestycyjnym), które w jakikolwiek sposób mogłyby doprowadzić do pogorszenia 

stanu JCW.  Zgodnie z tym postępowaniem: 

- nieosiągnięcie dobrego stanu lub dobrego potencjału części wód, 

- niezapobieganie pogarszaniu się stanu części wód powierzchniowych czy 

podziemnych będące wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej 

części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych, 

- niezapobieganie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej 

części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych form 

działalności gospodarczej człowieka. 

nie stanowi naruszenia przepisów RDW, jeżeli łącznie spełniono następujące warunki: 

- zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny 

wpływ na stan części wód (art. 4 ust. 7 lit. a RDW); 

- przyczyny tych modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione 

w planie gospodarowania wodami w dorzeczu, a cele podlegają ocenie co sześć 

lat (art. 4 ust. 7 lit. b RDW); 
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- przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny 

i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów 

środowiskowych, są przeważone przez wpływ korzyści wynikających 

z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego 

bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój (art. 4 ust. 7 lit. c RDW); 

- korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą,  

z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być 

osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję 

środowiskową (art. 4 ust. 7 lit. d RDW).   

 

Ostatnia transpozycja w/w zapisów odbyła się ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, w związku z czym 

większość przedsięwzięć realizowanych przez ostatnie lata w Polsce (również 

przeciwpowodziowych), nie podlegała szczegółowej ocenie w kontekście wymagań art. 

4 ust. 7 RDW. Należy podkreślić, iż dla przedsięwzięć realizowanych przed transpozycją 

wskazanych zapisów, dostępne procedury administracyjne umożliwiały weryfikację 

przesłanek zawartych w art. 4 ust. 7 RDW jak wykazała analiza prawna10.  

 

W zakresie niniejszej analizy zidentyfikowano JCW dla których w pierwszych 

planach gospodarowania wodami ustalono odstępstwa od celów środowiskowych 

z uwagi na realizację inwestycji - art. 4.7 RDW. Z powszechnie dostępnych informacji 

w zakresie planowanych oraz realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej 

oraz doświadczeń Wykonawcy w realizacji ekspertyz dot. omawianego artykułu 

Dyrektywy, można stwierdzić, iż w pierwszym cyklu planistyczny wzięto pod uwagę 

tylko wybrane inwestycje. Taka sytuacja wynikała z założenia, iż inwestycje ppow mogą 

wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto, dla wszystkich 

zidentyfikowanych JCW nie przeprowadzono oceny wpływu inwestycji na stan 

i osiągnięcie celów środowiskowych w tych częściach wód. Zidentyfikowano również 

JCW, dla których odstępstwo „wpisano” omyłkowo tj. z obecnie pozyskanych informacji 

wynika, iż brak jest realizowanej lub planowanej inwestycji mogącej wpłynąć na stan 

JCW. 

Konkludując analiza obejmowała: 

1. identyfikację JCW dla których w PGW ustalono odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW; 

2. pozyskanie danych o realizowanych/planowanych inwestycjach od 

beneficjentów/jednostek odpowiedzialnych za ich realizację oraz organów 

właściwych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko; 

                                                 

 
10 Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do 
przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 
marca 2011 r. wraz z  wytycznymi do oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód 
w rozumieniu art. 4.1. dyrektywy [KZGW Warszawa, 2010]. 
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3. analizę pozyskanych informacji nt. inwestycji w zakresie oceny wpływu na 

stan omawianych JCW, opracowanie zestawienia tabelarycznego – baza Excel 

(załącznik nr 14), wnioski. 

 

Ad. 1. 

Identyfikacja JCW dla których w PGW ustalono odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW, polegała 

na wyodrębnieniu ze wszystkich dokumentów tj. 10 planów gospodarowania wodami  

na obszarach dorzeczy w Polsce, zatwierdzonych przez Radę Ministrów, pojedynczych 

JCW, które z uwagi na realizowane na ich obszarze inwestycje zostały wskazane do 

„derogacji” z omawianego art. RDW. Na tej podstawie powstało zestawienia w bazie 

Excel. 

 

Ad. 2. 

W celu pozyskania danych oraz informacji nt. planowanych oraz realizowanych 

inwestycji na obszarze zidentyfikowanych JCW, zwrócono się pisemnie do jednostek 

odpowiedzialnych za realizację inwestycji oraz organów właściwych w sprawach ocen 

oddziaływania na środowisko, aby pozyskać dane w zakresie: 

- rodzaju inwestycji, która była podstawą do wskazania odstępstwa; 

- lokalizacji inwestycji (administracyjnie); 

- nazwy inwestora; 

- dodatkowych wyjaśnień inwestora (np. stanu zaawansowania prac); 

- ekspertyzy w zakresie oceny wpływu na cele ochrony wód; 

- raportu oddziaływania na środowisko; 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wszystkie odpowiedzi oraz materiały pozyskane na tym etapie prac stanowią załącznik 

nr 13. Niestety część jednostek odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji lub 

wyjaśnień. 

 

Ad. 3. 

Na podstawie pozyskanych materiałów częściowo uzupełniono niezbędne informacje – 

załącznik nr 14 do niniejszego dokumentu. Wnioski z przeprowadzonej analizy są 

następujące: 

- dla niektórych JCW, dla których zostały wskazane odstępstwa z art. 4 ust. 7, 

nie znaleziono uzasadnienia takiego wskazania tj. brak w chwili obecnej 

inwestycji, która miałaby być realizowana na obszarze danej JCW np. JCWP 

PLRW200017272289 – region wodny Środkowej Wisły; 

- dla wszystkich zidentyfikowanych JCW, dla których pozyskano informację nie 

dokonano na etapie planowania inwestycji oceny jej wpływu na cele 

środowiskowe; 

- decyzje środowiskowe wskazują na brak negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko, nie odnosząc się w swojej treści do 

konkretnych celów środowiskowych w rozumieniu RDW; 
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- jedyne skonkretyzowane odwołanie do celów środowiskowych można 

odnaleźć w ekspertyzach w zakresie oceny wpływu na cele ochrony wód 

wykonanych dla niewielkiej liczby inwestycji. Jednocześnie ekspertyzy 

w większości przypadków wskazują na brak negatywnego wpływu 

analizowanych inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych. 

- w/w ekspertyzy w kilku przypadkach wskazują, iż realizacja przedsięwzięcia 

przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia celów środowiskowych.  

Odpowiedzią na powyższe problemy związane z brakiem kompleksowego, krajowego 

podejścia  do przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW mają być MasterPlany. Zgodnie z założeniem 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej celem zleconej pracy jest opracowanie dla 

dwóch głównych obszarów dorzeczy w Polsce (tj. Wisły i Odry) MasterPlanów 

obejmujących wszystkie realizowane (w tym finansowane z obecnej perspektywy 

finansowej) oraz planowane do realizacji działania i inwestycje, które ze względu na ich 

wpływ na właściwości fizyczne części wód powierzchniowych lub podziemnych mog

spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu lub dobrego 

potencjału ekologicznego lub pogorszenie stanu części wód powierzchniowych lub 

podziemnych. Konieczność realizacji tego zadania wynika wprost z ustaleń

. MasterPlany będą istotnymi dokumentami źródłowymi wykorzystywanymi 

w trakcie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, oraz 

aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju. Będą to jednocześnie dokumenty 

o charakterze strategicznym i nadrzędnym dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych 

i regionalnych planów i programów sektorowych, w których planowane są działania lub 

inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające 

z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).11 

Uwzględniając obecny stan wiedzy oraz danych nt. JCW można stwierdzić, iż 

w porównaniu do pierwszego cyklu planistycznego analiza odstępstw powinna być 

znacznie bardziej szczegółowa tj.: przedstawiać odniesienie do możliwie największej 

liczby elementów charakteryzujących cel środowiskowy, opisywać alternatywy, brać 

pod uwagę możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych itp. Kluczowym 

elementem w tym wypadku będzie precyzyjna identyfikacja presji i wpływów dla JCW. 

 

                                                 

 
11Źródło: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie MasterPlanów dla obszarów 
dorzeczy, KZGW, 2013 
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6. PODSUMOWANIE 

 

Niniejsza praca została zrealizowana w dwóch etapach polegających na 

opracowaniu i uzgodnieniu podejścia metodycznego do ustalania celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych, 

a następnie zestawieniu wszystkich celów w ujęciu jednolitych części wód. Zestawienie 

wykonano w pliku Excel a następnie przetransponowano do Geobazy, która pozwala 

tworzyć dowolne konfiguracje danych dla zawartego w niej zakresu. Ponadto, aby 

w sposób przejrzysty podsumować zestawienie celów, opracowano karty JCW, które są 

tworzone w sposób automatyczny (makro) z pliku Excel dla każdej JCW (zał. nr 10). 

Zaproponowana metodyka ustalania celów środowiskowych bazuje na analizie 

odpowiednich zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Wytycznych WFD CIS oraz 

doświadczeń innych krajów europejskich. Generalnie, zgodnie z RDW celem 

środowiskowym dla wód jest utrzymanie/osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód. 

Cel ten należy wyrazić wartościami wskaźników, charakteryzujących elementy 

biologiczne, a także wspierające fizyczno-chemiczne i hydromorfologiczne oraz 

chemiczne. Ze względu na niedostępność, w chwili obecnej, istotnych danych, 

warunkujących prawidłowe wyznaczenie celów środowiskowych i ewentualnych 

odstępstw od nich, w pracy przedstawiono propozycję procedury wyznaczania celów 

środowiskowych w warunkach pełnej dostępności danych (metoda „idealna”) oraz 

procedurę możliwą do zastosowania w niniejszej pracy, realizowanej w latach 2012-

2013.  

Podkreślić należy fakt, o którym wspomniano już we wstępie, iż ustalanie celów 

środowiskowych w tak rozbudowanym zakresie, zostało zrealizowane po raz pierwszy 

w Polsce. Nie istniały żadne wytyczne krajowe w tym zakresie, a pierwszy cykl 

planistyczny ustalił jedynie ogólne cele, bez przełożenia na konkretne zapisy i wartości.  

Taka sytuacja wpłynęła na ilość uwag i zastrzeżeń, jakie pojawiły się w trakcie 

konsultacji wstępnej metodyki (etap I) oraz ostatecznej wersji dokumentu (etap II). 

Większość uwag i zastrzeżeń została w niniejszej wersji dokumentu uwzględniona, 

natomiast uwagi nieuwzględnione zostały opatrzone wyjaśnieniem lub komentarzem 

i przekazane Zamawiającemu. 

W przypadku JCWP wskazano na brak biologicznych metod oceny wód 

powierzchniowych skalibrowanych na inne, niż eutrofizacja, typy presji. Szczególnie 

istotny jest tu brak wskaźników oddziaływania przekształceń hydromorfologicznych na 

zespoły organizmów zasiedlających wody, co skutecznie ogranicza możliwość ustalenia 

celów środowiskowych dla silnie zmienionych części wód. Na podstawie 

obowiązujących obecnie przepisów, jako cel środowiskowy silnie zmienionym częściom 

wód przypisano graniczne wartości stanu dobrego i umiarkowanego lub bardzo dobrego 

i dobrego wskaźników opracowanych dla naturalnych części wód. 

Sporządzono, na podstawie nowych i zaktualizowanych danych wykaz obszarów 

chronionych dla ochrony gatunków i siedlisk od wody zależnych, a następnie ustalono 

cel środowiskowy (dotyczący wód) dla każdego z tych obszarów. Dla parków 
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narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych cele te wynikają 

z ustanowionych planów ochrony lub planów zadań ochronnych, a jeżeli takowych nie 

opracowano – z aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody. Dla obszarów 

chronionego krajobrazu, celami takimi są normy dotyczące ochrony ekosystemów z aktu 

wyznaczającego dany obszar. Dla obszarów Natura 2000, celem jest właściwy stan 

gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze; dla 

objaśnienia tego celu podano, jakie są dotyczące wód i warunków wodnych kryteria 

właściwego stanu ochrony, głównie na podstawie metodyk Państwowego Monitoringu 

Środowiska. W nielicznych przypadkach, gdy ustanowiono plan zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000, elementem celu środowiskowego są również ustalenia tego planu. 

Gdy istniały dokumentacje pozwalające uszczegółowić ustalony cel, zamieszczono te 

uszczegółowienia jako informację pomocniczą. Dostępne dane umożliwiły zebranie 

celów środowiskowych dla obszarów chronionych, nie ma jednak w skali Polski danych, 

które umożliwiałyby identyfikację, z którą częścią obszaru chronionego (w tym z którą 

jednolitą częścią wód zazębiającą się z danym obszarem) wiąże się występowanie 

konkretnych, chronionych wartości przyrodniczych, i w konsekwencji – odnoszący się 

do nich cel. 

W odniesieniu do ustalania celu najbardziej rygorystycznego można stwierdzić, iż 

w większości przypadków cel środowiskowy dla obszaru chronionego nie zaostrzył, 

a jedynie rozszerzył ogólny cel środowiskowy dla danej części wód, np. o aspekty 

niebędące elementami jakości branymi pod uwagę do oceny stanu ekologicznego. 

W większości przypadków celów dla obszarów chronionych nie da się bezpośrednio 

porównać z ogólnymi celami środowiskowymi dla JCW, dotyczą bowiem innych, bądź 

odmiennie ujmowanych, aspektów wód. 

W kwestii  odstępstw od ustalonych celów środowiskowych należy podkreślić, że 

celem niniejszej pracy nie było wskazanie ostatecznych odstępstw od ustalonych 

celów środowiskowych, w tym wyłączeń z art. 4 ust. 5 RDW. Zadaniem niniejszej 

pracy było wskazanie tych części wód dla których mogą wystąpić przesłanki do 

ustalenia celów mniej rygorystycznych. Natomiast ostateczne ustalenie odstępstw z art. 

4 ust. 5 RDW musi nastąpić zgodnie z Wytycznymi:  

Państwa członkowskie mogą zmierzać do osiągnięcia mniej rygorystycznych celów 

środowiskowych niż wymagane na mocy ust. 1, dla określonych części wód, w przypadku 

gdy te części wód są w takim stopniu zmienione wskutek działalności człowieka, jak 

ustalono zgodnie z art. 5 ust. 1, lub ich warunki naturalne są takie, że osiągnięcie celów 

byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne. 

Autorzy opracowania nie posiadali szczegółowych informacji o wynikach analizy 

presji i wpływów, ocenie ryzyka ani o warunkach naturalnych, które uniemożliwiłyby 

osiągnięcie celów środowiskowych. Do wyjątków należą w tym przypadku specyficzne 

jeziora oraz jednolite części wód podziemnych. W obu przypadkach na podstawie 

dostępnych danych wskazano przesłanki do ustalenia celów mniej rygorystycznych. 

Należy jednak pamiętać, iż procedura wyłączeń jest dalece bardziej skomplikowana, a jej 

wyniki muszą zostać szczegółowo przedstawione w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. 
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Wszystkie powyższe uwarunkowania wskazują jednoznacznie, iż należy dokonać 

pogłębionej analizy presji i wpływów, a na podstawie oceny ryzyka rozważyć czy 

osiągniecie celów będzie możliwe w przypadkach przewidzianych RDW i czy zaistnieje 

konieczność wskazania odstępstw od celów środowiskowych, co nie było jednak 

przedmiotem niniejszej pracy. 
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7. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 

Metodyka uwzględnia zapisy następujących aktów prawnych: 

1) Dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; 

2) Dyrektywy 2006/118/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu;  

3) Dyrektywy 2008/105 w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 

polityki Wodnej; 

4) Dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca dotyczącej wymaganej jakości wód 

powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej; 

5) Dyrektywy 2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością 

wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 

1975 r.; 

6) Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dot. ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego; 

7) Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

8) Dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków; 

9) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych; 

10) ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z  2012 r. poz. 145). wraz 

z aktami wykonawczymi, w tym między innymi: 

11) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych; 

12) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

13) Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., o zmianie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. 
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sierpień 2013 r. 

13) „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego 

wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki” – Etap 

IV, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Żabieniec/Olsztyn, maj 2013. 

14) „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek i jezior w 
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wyniki opomiarowanych, GIOŚ.  

16) Białokoz W., Chybowski Ł., Wołos A., Zdanowski B. 2012. Testowanie przydatności 
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17) Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń 
w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników  wodnych oraz w użytkowaniu ich 
zlewni. 2010. Opracowanie wykonane na zlecenie RZGW w Krakowie przez 
konsorcjum MGGP S.A. i IOŚ  z udziałem kilkudziesięciu ekspertów limnologów. 

18) Soszka H. 2009. Problemy metodyczne związane z oceną stopnia eutrofizacji jezior 
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19) Soszka H., Kolada A., Pasztaleniec A. 2013. Weryfikacja wartości granicznych dla 
oceny stanu ekologicznego jezior w zakresie elementów fizykochemicznych 
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IOŚ-PIB. Opracowanie wykonane na zlecenie Adasa Sistemas na potrzeby GIOŚ. 

20) Soszka H., Kolada A., Pasztaleniec A., Ochocka A., Kutyła S., Koprowska K. 2013. 
Ocena stanu jezior w latach 2010-2012 wraz z udziałem w ćwiczeniu 
interkalibracyjnym oraz opracowaniem metodyki oceny stanu ekologicznego 
jezior na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Etap V. Opracowanie 
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21) Hobot A.,  Banaszak K., Sowińska K., Komosa M., Stachura A., Misiewicz M., Pardela 
A. 2012. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną 
wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne  
w regionie wodnym Dolnej Wisły. „Pectore-Eco” Sp. z o.o. Gliwice. 

22) Weryfikacja ostatecznego wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych. 
2012. RZGW w Warszawie. 

23) Ciężkowska K., Pastuszczak K. 2012. Weryfikacja wstępnego i ostatecznego 
wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód jezior na obszarze 
działania RZGW we Wrocławiu na potrzeby II cyklu planistycznego RDW. RZGW 
we Wrocławiu. 

24) Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., Tórz A., Nędzarek A., Markowski M., 
Grabowska B., Rusewicz Z., Fabich A. 2012. Weryfikacja wyznaczenia silnie 
zmienionych części wód jeziornych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. RZGW 
w Szczecinie. 

25) Przegląd wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód 
powierzchniowych w regionie wodnym Warty na potrzeby Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2015-2021. 2013., RZGW 
w Poznaniu. 
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Załącznik nr 1 – Karta rozbieżności - Uwagi do wstępnej metodyki określającej sposób 

ustalania celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd (wersja elektroniczna). 

Załącznik nr 2 - Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 r., 

o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(wersja elektroniczna). 

Załącznik nr 3 – Zestawienie jednolitych części wód rzecznych (baza danych – wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 4 – Zestawienie jednolitych części wód przejściowych (baza danych – wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 5 – Zestawienie jednolitych części wód przybrzeżnych (baza danych – wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 6 – Zestawienie jednolitych części wód jeziornych (baza danych – wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 7 - Weryfikacja typu jezior badanych w latach 2010-2012 (wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 8 – Zestawienie jednolitych części wód podziemnych (baza danych – wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 9 – GEOBAZA (wersja elektroniczna). 
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Załącznik nr 11 - Cele standardowe dla gatunków i siedlisk Natura 2000 (wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 12 - Rejestr wszystkich odpowiednich form ochrony przyrody w Polsce ze 

wskazaniem, które z nich zostały uznane za wodozależne (wersja elektroniczna). 

Załącznik nr 13 – Odpowiedzi oraz materiały pozyskane w ramach analizy inwestycji, 

względem których w PGW przypisane zostały odstępstwa z  4.7 RDW (wersja 

elektroniczna). 

Załącznik nr 14 – Wyniki analizy inwestycji, względem których w PGW przypisane zostały 

odstępstwa z  4.7 RDW (wersja elektroniczna). 


	Metodyka etap II_Synteza
	Metodyka etap II_19_11_2013_cele środowiskowe_wersja ostateczna

